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Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Ruka

Kolektīva vadītāja Liesma Ērgle

Dzimusi 1954.gada 14.martā Talsos. Līdz trīs gadu

vecumam dzīvojusi Talsos, pēc tam pārcēlusies uz dzīvi

Valmierā. Pati Liesma sevi uzskata par valmierieti. Liesmas

māte ir piensaimniece, darbojusies arī pašdarbības teātrī. Tēvs
ir strādājis par dārznieku un par pavāru, pēdējos gados

Valmieras “Piena Kombinātā” par kurinātāju.
Liesma mācības uzsāka Valmieras 1. astoņgadīgā skolā
(tagadējā Valmieras 5. vidusskolā) un to absolvēja 1969.gadā.

Pēc tam turpināja mācīties Valmieras 11 varoņu komjauniešu
vidusskolā. Pēc mātes ieteikuma Liesma mācījās Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā. Pēc

diploma viņa ir inženieris - tehnologs. Tad Liesma turpināja izglītošanos Rīgas Kultūras un

Izglītības darbinieku tehnikumā. Tur Liesma ieguva specialitāti - kluba darbiniece, horeogrāfijas
kolektīva vadītāja.
1965.gadā viņa bija skolniece, kad kā dejotāja pirmo reizi piedalījās 5.Deju svētkos. Ar

tautas deju ansambli “Gauja” Liesma ir koncertējusi gan ASV, gan Kanādā, gan Itālijā.
Piedalījusies arī Maskavas Olimpisko spēļu un Vispasaules Jaunatnes festivāla atklāšanā
Maskavā. Kā dejotāja Liesma saņēmusi arī atzinības.
Katru gadu Ziemassvētkos “Pērkonīša” dejotāji tradicionāli sniedz koncertus gan
Valmieras sākumskolā, gan Valmieras ģimnāzijā, bet mācību gada beigās - atskaites koncertus.
“Pērkonīša” dejotāji saka, ka viņu skolotāja esot ļoti stingra, bet laba.

Brīvā laika Liesmai ir ļoti maz, bet viņai patīk adīt. Arī viņas vaļasprieks ir dejošana (kā

pati saka - darbs ir arī viņas hobijs). Liesma ilgus gadus ir dejojusi
kolektīvā “Gauja” un «Savieši».

vidējās paaudzes deju

Deju grupa ‘’Pērkonītis”

1982.gadā Valmierā tiek dibināta deju kopa “Pērkonītis”, kuras vadītāja jau vairāk kā 30 gadus ir
Liesma Ērgle. Kopējais “Pērkonīša” dalībnieku skaits ir apmēram 150 dejotāji. Kopas repertuārā
ir ne vien latviešu, bet arī igauņu, lietuviešu, krievu, baltkrievu, ukraiņu, vācu, zviedru un

amerikāņu tautas dejas.
Kolektīvs vairākkārt piedalījies Latvijā organizētajā deju festivālā “Latvju bērni danci
veda”. Dejotāji arī aktīvi koncertē visā Latvijā - viesojušies pie draugiem Ērgļos, Priekuļos,

Koknesē, Liepnā, Rīgā. “Pērkonītis” sniedzis koncertus arī Čehijā, Polijā, Vācijā, Somijā,
Igaunijā.
Liesma Ērgle kā diplomēta horeogrāfe, ir veidojusi dejas vairākiem uzvedumiem un
koncertiem. Dejotājiem un skatītājiem mīļākās ir “I\ilkstenis”, “Āzītis”, “ Saules deja”, “Laimes
lācis”. ”Pērkonītr’ iestudēti arī vairāki deju uzvedumi - “Gads ir balts no abiem galiem”, “No

Ūsiņām līdz Jāņiem”, “Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā”, “Ziemassvētki Baltajās
mājās”.

2011./12. māc.g. Valmieras sākumskolas dejukolektīvs “Pērkonītis”.
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Kolektīva ‘Terkonītis” karogs
“Pērkonīša” emblēma tapa, sagaidot deju kolektīva 10 gadu jubileju. Tajā ir attēlots
Laimas krusts jeb Pērkonkrusts. Tā ir stipra zīme, kura nāk no mūsu senču rakstu un zīmju

krātuves.
10 gadu jubilejas koncerta dalībniekiem patīk atcerēties, ka tieši koncerta laikā ducināja
pērkons, bet, koncertam beidzoties, ārā atkal spīdēja saule.

2009. gada ‘’PSrkoniša” mazākie dejotāji 1.-2. klašu grupa

Intervija ar deju kolektīva ”Perkonrtis” vadītāju Liesmu Ērgli
1. Cik gadus pastāv deju kopa ‘’Pērkonītis”?
2012,gadā ‘’Pērkonītis” nosvinēja savu 30 gadu jubileju.

2. Vai jūs esat vienīgā kolektīva vadītāja?

Jā, visus šos gadus esmu vienīgā kolektīva vadītāja.

3. Kas un kur ir jāmācas, lai kļūtu par deju kolektīva vadītāju?
Kultūras akadēmijā

4. Cik un kādas grupas bija kolektīva pirmsākumos?
1 grupa 7-8 klašu....................

5. Kā radās ideja par kolektīva nosaukums?
Bija aptauja par nosaukumu

Par *’ Pērkonīti’ ’ sāka saukt, kad apritēja 10 gadi.

6. Cik dalībnieku kolektīva bija sākumā?
Kā jau teicu, bija tikai 1 grupa, tajā dejoja apmēram 16-20 bērni

1. Cik dalībnieku dejo ‘’Pērkonītī ” tagad?
Apmēram 130. Precīzi ir grūti pateikt.

8. Cik (skaita ziņā) Dziesmu un deju svētkos ir piedalījies ‘’Pērkonītis”?
Pērkonītis ir piedalījies pilnīgi visos deju svētkos

9. Kas rodas vispirms - deja vai mūzika? Jūs mūzikai “piemeklējat soļus” vai ir jau galva deja un
tad meklējat piemērotu mūziku?
Vispirms rodas deja.... tad piemērota mūzika un tad jau soļi.

10. Vai esat skaitījusi, cik daudz dejas ir jūsu radītas?

Apmēram 12-14 dejas

11. No cik gadiem sākās jūsu dejotājas karjera? Cik gadus esat uz skatuves?
Kad mācījos 7.klasē, tad gāju baleta pulciņā

Kopš 8.klases dejoju TDA ”Gauja”

12. Vai būt par dejošanas skolotāju bija jūsu bērnības sapnis?

Nē

13. Vai jūsu ģimenē vēl kāds ir saistīts ar deju?
Jā .... Mans dēls dejo, vedekla un arī mazdēls ar mazmeitu

14. Zinu, ka esat daudzus gadus dejojusi ‘’Gaujā”, vai dejosiet ‘’Gauja” 70. gadu jubilejas
koncertā maijā?

Jā, dejošu

Manas dzimtas stāsts

Valmieras Valsts ģimnāzijas
7.C klases skolnieks
Jēkabs Iļķēns

2015
Valmiera

Lonija Broka (Oberte), dzimusi 1939.gada.
Valmieras ģimnāzijā mācījusies no 1954.gadam līdz 1957. gadam.
Pēc skolas absovēšanas mācības turpina - Rīgas 2. Medicīnas skola, tad LVU. Visu darba mūžu
strādāju Tuberkulozes slimnīcas laboratorijā, sākumā kā laborante, pēc LVU absolvēšanas kā

mikrobiologs.
Mīļākie skolotāji un mācību priekšmeti - skolotāja M. Švalbe (vācu vai.) Skolotāja Legzdiņa (latv.

vai.) Ivans Ivanovičs Dubrovskis (krievu vai.)
Bargākie skolotāji - skolotājs E. Muzikants (ķīmija)
Interesantākie notikumi skolas laikā - skolotāja Caka (koris )Kora un tautas deju prezentācija

Valmieras teātrī režisora Pētera Lūča vadībā, (koncerti).

Lielākā skolas laikā izdarītā palaidnība -meitenes bija kārtīgas. Meitenes nedrīkstēja krāsoties
un matus griezt.

Tā kā bija kabinetu sistēma, starpbrīžos pārceļojām uz nākošo kabinetu.
Man 11.klasē bija fotoaparāts ,,'Lubiķeļ"

1. att. Maizes izsniegšana skolā.

... Tā ir skolas kopmītnes istabiņa, kurā katram bija mazs plauktiņš no mājām paņemtā ēdiena

uzglabāšanai. Ledusskapju toreiz nebija. Pusdienas par samaksu varēja dabūt ēdnīcā, bet rītā

un vakarā, kas nu kuram bija ko ēst.
Dažreiz atveda maizīti no pilsētas un pēc stundām varējām nopirkt.(vidusskola mācījās otrā

maiņā, no rīta pamatskolnieki)

2.att. ...Fizikas kabinets, skolotājs L. Egle. Skola bija radioficēta.

3.att. Skolas koris, diriģē skolotāja Caka...

4.att. ...Mēs visas 6 dzīvojām vienā kopmītnes istabiņā 11. Klase

Tādas ar baltiem priekšautiem gājām

uz skolas ballēm, tas bija izejamais tērps....

5.att. ...mana 11.a klase jau pēc žetonvakara .... priekšplānā pa labi dzejnieks Aivars Ustups,
blakus laikam bijušais Valmieras ceļu policijas priekšnieks Aldis Ozoliņš, vēl bijušais
Izpildkomitejas priekšnieks Indulis Jansons.

6.att. ...Ķīmijas kabinetā, skolotājs Elmārs Muzikants....

7.att. ...pēc izlaiduma braucām ekskursijā pa Latviju ar šo vaļējo mašīnu, gar bortiem bija saspraustas
meijas, lai mazāk putekļu nāktu acīs, jo ceļi bija smilšaini.

Vecmāmiņas atzīšanās.
Mans ballēšanās laiks 1954.g. - 1957.g. bija vēl tādi trūcīgie pēckara gadi, bet jaunie vienmēr ir atraduši
laiku un vietu, kur padejot, iepazīties.

Uz lieliem Valsts svētkiem rīkoja lielās balles ar dzīvo mūziku. Mums skolā bija muzikāli zēni (paralēli
mācījās mūziku ) un no visa skolas sanāca skanīgs ansamblis (klavieres, akordeons, mežrags, saksafons).
Zāle bija puskrēslā (tas jāva zēniem drosmīgāk uzlūgt meitenes). Pie griestiem griezās apaļa bumba ar

caurumiem, kas radīja sniedziņa snigšanas efektu.

Dzivo mūziku nomainīja skaļrunis, kuram mūziku riktēja zēni skolas radiomezglā .īpašos klases vakarus

neatceros, jo nebija mums ne ēdiena, ko uz galda likt, ne arī kāda apdāvināšanās, jo nebija ne naudas, ne
arī ko pirkt.
Atceros, ka mēs draudzējāmies ar krievu skolu un gājām tur uz ballēm. Mums pat radās savi pielūdzēji no

krievu skolas.
Pilsētas kultūras namā arī rīkoja balles, bet mēs- vidusskolnieces tur nedrīkstējām iet. Aizliedza tāpēc, lai

mūs nesamaitātu pilsētas zēni.
Vienīgā lielā atļautā balle bija estrādē pie Stāviem krastiem. Tas pasākums tika rīkots uz Jāņiem. Tad no
skolas viss lielais koris sapucējušies ar meijām ,vainagiem un ziediem gājām gājienā uz estrādi. Tur riktīgi
nodziedājāmies . Tad dejas līdz rīta gaismai. Draugu pavadītas,nācām mājās ( uz kopmītnēm).

Parastā izklaide darbdienās pēc stundām (stundas beidzās astoņos vakarā )bija iešana uz kino. Cik

atceros, nedēļā rādīja vienu filmu. Tās bija krievu filmas par gaišo nākotni. Bija tāda sērija „lvans
Brovkins"- kā zaldātam iet krievu armijā , bet mēs jau skrējām uz tām "'Trofejfilmām'" kā „Vaterlo tilts ,„

Tarzāns, "Sarkanais un melnais" utt.

Maza atzīšanās - lai ietu uz kino ,bija vajadzīga nauda. Es nesamaksāju par pusdienām kopgaldā (tā
sauca ēdnīcu)un protams paliku visu nedēļu bez silta ēdiena, bet gāju par to naudu uz kino. Pārtiku visu

nedēļu no rupjmaizes, kausētā sieriņa un aukstā ūdenī atšķaidīta ābolu biezeņa (tas bija vislētākais),
dažreiz reņģes tomātu mērcē. Kuņģi sabeidzu, vēl tagad no šiem ēdieniem man karstums kāp kaklā.
Francūzis teiktu: C"est la vie. (tāda ir dzīve)

Pulciņi kā tādi skolas laikā mums nebija. Skolā darbojās skolas estrādes orķestris. Jaungada

pasākumos, kuram bija labāka balss, varēja uzstāties un padziedāt.
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9.att. Skolas estrādes orķestris

Ļoti spilgti palicis atmiņā 1965. gada 26. februārī mūsu Žetonvakars ar klases audzinātāju Ināru
Dreimani. Ināra Dreimane ir arī mana mīļākā skolotāja. Arī mēs viņai bijām mīļākā klase tāpēc,

ka bijām pirmais izlaidums viņai ( pirmā audzināmā klase). Turpmākos gadus Ināra Dreimane
mūsu klasi vienmēr bija likusi kā labākās klases piemēru, citiem tas ļoti nepatika.

Skolas laikā mums bija draudzība ar Igaunijas Pērnavas vidusskolu. Mēs visus skolas gadus ar šo
skolu sarakstījāmies, apmainījāmies vēstulēm un skolas noslēgumā tikām ielūgti uz draudzības

vakaru Pērnavā.

lO.att. Mūsējie un Pērnavieši uz mola
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Dzintra Janite (Kaupe), dzimusi 1945. gads 18. februāris.
Valmieras ģimnāzijā mācījusies no 1962. gada līdz 1965. gadam.
Pēc skolas absovēšanas mācības turpina Rīgas Celtniecības Tehnikumā- arhitekts.
Skolas direktore manā mācību laikā bija Emīlija Ratniece, klases audzinātāja Ināra Dreimane.

Kad mācījos skolā bija tikai vidusskolas klases. Mūsu gadā tādas bija pavisam piecas : A, B, C, D
un E. Tajā laikā mācoties vidusskolā bija jāapgūst kaut kāda blakus profesija. Pārsvarā tika

apmācīta audējas profesija. Taču tajā gadā tika izveidota medmāsiņu klase, kuru pabeidzot

varēja iegūt kvalifikāciju-bērnudārza audzinātāja medmāsiņa. Pēc skolas beigšanas varēja iet
strādāt bērnudārzā šajā profesijā. A, B, D, E klase bija audējas, B klase, kurā arī es mācījos bija

medmāsiņu klase. Atceros, ka lekcijas mums nāca pasniegt daktere Kroģere un dakteris
Daņēvičs. Notika arī prakses bērnudārzā.

8.att. Prakse bērnudārzā

Vēl ļoti spilgti atmiņā palīkušas rudens talkas kolhozā " Baltija", kuram vēlāk tika dots
nosaukums " Kopsolis". Uz kolhozu mūs veda vaļējā mašīnā. Kad devāmies uz kolhozu braucot

turp un atpakaļ mājās vienmēr dziedājām klases dziesmu : Tumša, tumša tā eglīte... Kolhozā
bija jāstrādā ar zirgiem : uz zirga ratiem jākrauj bietes un tad jāved no lauka šīs bietes nost.
Blakus turpat laukam bija cūkkūts, kurā tika nokauta cūka un pagatavotas pusdienas, kurās

aicināti bija visi talcinieki. Spēlējām spēli, kurš vairāk apēdīs tas būs uzvarētājs. Uzvarētājs
īstenībā nebija nekāds uzvarētājs, jo tam ar pilnu vēderu bija jāskrien apkārt cūkkūtij.
Interesantākie notikumi skolas laikā.
Esmu bijusi represētā un īpaši labi man padevās krievu valoda. Mana sola biedrene Grietiņa

krievu valodu nezināja. Un vienreiz, kad skolotāja bija saslimusi krievu valodas skolotāju

aizvietoja cita skolotāja. Izsauca Grietiņu atbildēt un atceros, ka viņas vietā atbildēt aizgāju es,
nopelnot viņai divus pieciniekus (tajā laikā labākā atzīme bija pieci). Visa klase smējās un

skolotāja jautāja: "Kāpēc jums visiem tik smieklīgi?" Tā arī skolotāja nesaprata, ka Grietiņas
vietā atbildēju es. Taču, kad atgriezās mūsu skolotāja no slimošanas viņa atšifrēja šo notikumu.

Atmiņās kā jauks skolotājs palicis arī ķīmijas skolotājs Elmārs Muzikants. Viņam bija savi
piegājieni, nekad nevarēja saprast viņa rīcību. Tajā laikā klasesbiedrene man uzdāvināja

pildspalvu, un es izmēģināju uz sūciapas (tad rakstīja ar tinti), viņš pienāca un teica : "Ā, špikeri
raksti! Ārā no klases! Uz pēcstundu nāksi!" Ja tu kaut ko klasē nodarīji bija jāiet pēc stundām

mazgāt mēģenes. Atceros, ka viņš pie tāfeles rakstīja, pagriezās pret klasi un komiski kustināja
ausis un pieri. Tā neviens nespēja izdarīt kā viņš.
Mēs bijām vienīgā komjauniešu klase skolā. Es biju klases komjaunatnes sekretāre. Lieldienas

braucām svinēt uz Dikļiem. Braucām uz Rīgu un vilcienā spēlējām zolīti. Mūsu klases audzinātāja
I. Dreimane nekā neteica un atļāva mums spēlēt. Mums nekad nebija brīdinājumu, ka mēs kaut

ko stāstīt nevaram. Tajā laikā šī spēle bija aizliegta, ja kāds būtu zinājis droši vien skolotāja būtu
no darba atlaista.

Klasē ik pa trim mēnešiem sanācām kopā un svinējām jubilejas -dzimšanas dienas. Tie bija
mums saldumu vakari. Dāvinājām lellītes, kurām izvēlējām krusttēvus un krustmātes.

Ļoti spilgti atmiņās glabājas februāra mēnesī rīkotie lielie skolas karnevāli. Katrs skolēns varēja

zīmēt. Mums visas krāsas un papīri tika sadoti. Tie skolēni, kam labi padevās zīmēšana varēja
uz mācību stundām neiet un zīmēt. Gleznojām uz grīdas . Tad savus zīmējumus likām pie

sienām. Visas sienas skolā tika apgleznotas. Katru gadu karnevālam bija sava tēma. Uz šo
pasākumu nāca visa pilsēta un piedalījās. Atceros vienu gadu karnevāla tēma bija "Zemūdens

pasaule", visa sporta zāle bija zemūdens pasaule. Karnevāli bija unikāli, iespaidīgi, grandiozi!
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ll.att. Žetonvakars

12.att. Izlaidums 1965. gads.

AI liks Voldemārs dzimis 1947. gadā.
Valmieras ģimnāzijā mācījusies no 1963. gada līdz 1965. gadam.
Pēc skolas absovēšanas mācības turpina RMI - medicīnu.

Skolas direktore manā mācību laikā bija Emīlija Ratniece, klases audzinātāja Sniedze Strode.
Mācījos D klasē, kur zēniem bija papildus jāapgūst mēbeļgaldnieka profesija. Beidzot mācības

mēs bijām otrās kategorijas mēbeļgaldnieki. Mums bija pašiem sava galdnieku darbnīca, kur
atsūtīja materiālus un detaļas. Paši finierējām un taisījām mēbeles skapjus, krēslus utt. Atceros
mans skolas biedrs Jānis Ragainis beidzot skolu turpināja strādāt šajā profesijā un 1986. gadā

taisīja mēbeles Maskavas olimpiādei.
Skolā darbojās pūtēju orķestris, kuru vadīja Jūlis Greidāns. Arī es biju šī orķestra dalībnieks un

pūtu pūšamo instrumentu altu. Notika mēģinājumi, koncerti, gājām spēlēt 1. maija,
7. novembra demonstrācijās, atceros arī bērēs.
Kā mīļākie skolotāji palikuši atmiņā fizikas skolotājs Ludvigs Egle, sirsnīgā ģeogrāfijas skolotāja
Velta Egle, ķīmijas skolotāja Elmāra Muzikanta joki, kā viņš kustināja ausis vienu uz priekšu

otru atpakaļ. Ja kāds neklausīja viņa mīļākais teiciens bija : "Perpendikulāri pret grīdu paralēli
sienai!"- tas nozīmēja kaktā.

Gaišā, siltā atmiņā palikuši skolas rīkotie karnevāli divās zālēs. īpaši gatavošanās tiem. Vienu

gadu karnevāla tēma bija "Uguns un nakts." Spilgti atmiņā palikusi glezna , kas rotājusi visu
zāles sienu uz, kuras attēlots bijis Antiņš, Saulcerīte un iespaidīgs uguns. Uz karnevālu visi
ieradās maskās un spēlēja orķestris.
Skolas starpbrīžos darījām visādas blēņas un nedarbus. Žagām viens otram dienasgrāmatas un
rakstījām piezīmes, piemēram pāris muļķīgākās pat atceros: "Staigā ar basām kājām un nelabi
bļauj!" vai "Apmētā ar akmeņiem skolas teritorijā esošās vistas!" Kā tas viss beidzās ar šo

dienasgrāmatu sarakstīšanu neatceros, jo pēc tam paši šīs lapas plēsām ārā.

Ir bijušas ari tadas reizes, kad pavasarī maija mēnesī bēgam no mācību stundām un braucām uz

upi likt makšķeres un nakšņojām mežā.
Kad mācījos šajā skolā, skolai tai laikā bija savs internāts. Bērni, kas nevarēja izbraukāt uz

mājām dzīvoja skolas internātā. Arī es dzīvoju skolas internātā visu nedēļu, varēja arī braukt pa

nedēļas vidu mājas. Istabiņā bijām četri puiši un gulējām divstāvīgās gultās. Internātā darījām

visādas blēņas- lējām pa logiem ūdeni virsū garāmgājējiem, vakaros pa noteku trubu rāpāmies
uz otro stāvu. Tikai tagad apzinos cik tas bija bīstami.

13.att. Izlaidums

Valters Gruntē dzimis 1961. gada.
Valmieras ģimnāzijā mācījusies no 1977.gada līdz 1979. gadam.
Pēc skolas absovēšanas strādājis Vaidavas keramikā.
Mīļākie skolotāji -T. Ignatjeva un Grāvere.
Mīļākie mācību priekšmeti bija ķīmija, fizika, vēsture un krievu valoda.

Kā bargāko skolotāju atceros Dz. Klapenkovu.

Manā mācību laikā šajā skolā bija pieejami dažādi ārpusstundu pulciņi - kokapstrādes, deju un
foto pulciņš. Pats darbojos foto pulciņā, kurā apguvu fotogrāfēšanas mākslu.

Stundu starpbrīžos pastaigājāmies skolas gaitenī, izmantojām starpbrīžus norakstot no
klasesbiedriem mājasdarbus. Man ļoti labi padevās ķīmija, tāpēc starpbrīžos sniedzu
konsultācijas ķīmijā paralēlklases biedriem.

Kā savu lielāko skolas izdarīto palaidnību atceros, kad pakarinājām klasesbiedrenes brāli aiz

krāgas uz pakaramā garderobē.
Labas atmiņas palikušas par skolas organizēto darbu vasarā "LOTOSA" vienībā, kad visa klase

devāmies uz kolhozu kaplēt bietes. Tur bija iespēja arī nopelnīt naudiņu.

Oskars Olehno dzimis 1988. gada.
Valmieras ģimnāzijā mācījusies no 1999. gada līdz 2007. gadam.
Pēc skolas absovēšanas mācības turpina RTU "Uzņēmējdarbība un vadība", "Starptautisko
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana".

Skolas direktors- J. Zemļickis
Mīļākie skolotāji palikuši atmiņā G.Lācis - informātika, M.Priedītis -sports, I. Vēvere- bioloģija.
Manā vidusskolas mācību laikā skolas dzīve bija daudzveidīga, bagāta ar dažādiem pasākumiem.

Skolā tika rīkotas bieži ballītes. Ziemassvētku pasākumi, klases vakari utt. Braucām arī ar klasi

dažādās ekskursijās. Interesantas atmiņā palikušas Skolotāju dienas balles un Skolotāju dienas,

kad tika dota iespēja ieņemt skolotāja vietu un vadīt mazākajiem skolasbiedriem kādu stundu.
Kā arī Aristotelis -desmito klašu skolēnu iesvētības, protams, arī žetonvakars un gatavošanās

žetonvakara izrādei. Gatavošanās žetonvakara izrādei bija īpaši jautra.

Darījām arī visādas blēņas, piemēram, nosmērējām ar zobu pastu durvju rokturus, iemetām
raugu tualetes podā.

Starpbrīžos un brīvajā laikā lēkājām pa cinīšiem pie skolas purviņa, lēkājām pāri upītei pie
skolas, braucām pa slidkalniņu, pikojāmies un spēlējām dažādas spēles.
Manā skolas mācību laikā bija pieejami arī dažādi ārpusstundu pulciņi. Pats gāju dejošanā,
dziedāju skolas korī, apmeklēju arī keramikas pulciņu kādu brīdi.

Ar skolu saistās vislabākās atmiņas: ikdienas došanās pa bērzu aleju uz skolu, skriešana
starpbrīžos pēc kādas bulciņas uz "Maiznieku", tā maizes smarža, kas virmoja tur gaisā. Tikai

vienīgi pozitīvas atmiņas par šo skolu: milzīga, plaša skola ar saviem daudzajiem koridoriem, kas

kādu brīdi bija arī manas otrās mājas.

Valmieras Valsts ģimnāzija

Martina Kājiņā atmiņas par skolu
Manas dzimtas stāsts

Darba autors:
Laura Ozoliņa
7. b klase
Darba vadītāja:
Renāte Bērziņa
Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures un ģeogrāfijas skolotāja

1. Intervija ar Mārtiņu Kājiņu
Kā tu izvēlējies iet tieši Valmieras Valsts ģimnāzijā nevis kādā citā skolā ?
Tuvāk mājām . Pēc sākumskolas pārsvarā visi gāja uz Valmieras Valsts ģimnāziju
(toreiz Valmieras ģimnāzija).

Kāda bija sajūta kad sāki iet Valmieras Valsts ģimnāzijā?
Atceros toreiz , ka skola likās ļoti liela , jo iepriekš mācījos Valmieras sākumskolā (
tagad tajā ēkā ir Jaunatnes centrs „ Vinda ” ). Prasījām 6. klašu skolēniem , kur ir tas
un tas kabinets . Viņi mums labi palīdzēja , jo bija pazīstami ar mums .
Kādus skolas un ārpusskolas pulciņus tu apmeklēji ?
No 2. klases līdz 8. klasei gāju deju kopā „ Pērkonītis ” No 8. klases sāku trenēties
florbolā.

Uz ģimnāziju aizgāji jau ar zināmiem klasesbiedriem vai jauniem ?
Mūs salika kopā ar E un D klasi, bet visi bijām zināmi.

Vai nebiji vīlies par savu izvēli iet Valmieras Valsts ģimnāzijā ?
Noteikti nē . Tur bija daudz pazīstamu cilvēku un tā skola bija viena no labākajām .

Kura skola tev likās ērtāka mācībām , tagadējā Valmieras sākumskola vai
Valmieras Valsts ģimnāzija ?
Tajā brīdī ērtāka likās Valmieras Valsts ģimnāzija , jo bija plašāk viss pārnākot no
Valmieras sākumskolas .
Kā izdomāji pēc 9. klases turpināt mācības Valmieras Valsts ģimnāzijā un iet
tālāk vidusskolā ?
Es pats gribēju iet uz arodskolu , bet mamma pateica, ka obligāti ir jājiet vidusskolā .
Sākumā man tā ideja galīgi nepatika , bet tagad pabeidzis vidusskolu un studējot
augstskolā saprotu , ka tā ir pareizā izvēlē . Protams ja pēc 9. klases skaidri zini savu
profesiju tad var iet arī caur arodskolu šo ceļu , bet obligāti ir jāiziet vidusskola un
augstskola.
Kādu novirzienu izvēlējies vidusskolā ? Kāpēc ?
Izvēlējos iet eksaktajā virzienā , kaut arī man īpaši matemātika nepadevās . Aizgāju
tur tāpēc , ka vairāki draugi jau mācījās tur . Uzskatu , ka izdarīju pareizo izvēli , jo
matemātika ļoti noder cilvēkam dzīvē . Ja skolā likās bezjēdzīgi rēķināt visus šos un
tos uzdevumus , tad tagad mācoties augstskolā saprotu to , ka tas palīdzēja attīstīt
loģisko domāšanu un tagad no vienas problēmas redzu vairākus risinājums , nevis
tikai kaut kādu vienu vienkāršo . Tā teikt - matemātika attīsta domāt dažādos
virzienos .

Kad mācījies Valmieras Valsts ģimnāzijā (kuros gados) ?
2003 - 2011 tā laikam sanāk .
Kura bija klases audzinātāja , kāda viņa bija ?
Renāte Bērziņa - ritīgi patika . Labu iespaidu atstāja ar to , ka piedalījās daudzās
klases aktivitātes . Piemēram , arī 10. klases aristotelī viņa ar mums dejoja kopā . Tad

vēl viņa ar mums slēdza derības par to , ka ķīmijas vidēja atzīme bus virs 6 vai 7
.(precīzi neatceros)

Kura skolotāja tev ko pasniedza ?
I. Purmale ( fiziku ), G . Lāce (matemātiku ), Eglāja ( latviešu valodu ), J . Grāvere
un Karole (ķīmiju), M . Priedītis un Z. Ezergailis (sportu ), R . Bērziņa (ģeogrāfiju,
vēsturi), M . Rozenberga (krievu valodu ), I. Caune un I. Kažoka (informātiku ), J
. Šekstello ( sociālās zinības ), I. Vēvere ( bioloģiju ), Uģis Bedeicis ( mājturību ).
Kādi pasākumi notika skolā ?
Ļoti patika žetona vakars. Kaut kādas balles un disens jau notika . Ziemassvētku balle
un aristoteļa diskotēkas atceros, notika arī dažādas sporta sacensības starp klasēm.

Interesantākās epizodes skolā ?
Interesanta
bija
ekskursija
uz
Stokholmu
11.
klasē.
Kopumā ļoti jautri gāja vidusskolā, jo bijām interesanta klase. Atceros, ka laikam 10.
klasē viens klases biedrs izjokoja otru ar triku, ka viņš it kā var ielīst mašīnas izpūtējā,
tādā veidā nosmērējot otram seju ar izpūtēja sodrējiem. 12. klases otrā semestra
sākumā divi klasesbiedri pēc sporta stundas noslēdza derības par to, ka tas kurš
pirmais nobasto kādu stundu, tad tas otram kaut ko pērk. Viens no derībās
iesaistītajiem nobastoja nākošo stundu, kas bija pēc sporta .
Kādu izglītību esi ieguvis , kur , ko studē ?
Studēju Vidzemes augstskolā 4. kursā . Informācijas tehnoloģija.s .

2. Intervija ar Renāti Bērziņu
Tad kad mācījāties par skolotāju vai kādā brīdī prātā neienāca doma kad tomēr
skolotājas darbs nav tas ko jūs vēlaties ?
Noteikti nē .

Vai šajā skolā izvēlējāties strādāt, jo esat šīs skolas absolvente ?
Nē, jo mani uzaicināja strādāt šajā skolā. Šī nav arī mana pirmā skola, šī ir mana otrā
darba vieta . Mani uzaicināja no laukiem uz šo skolu .
Kā jūs izvēlējāties mācīties par skolotāju, un tieši par vēstures un ģeogrāfijas
skolotāju?
Man pašai bija ļoti laba skolotāja kas mani ieinteresēja. Un šie arī bija tie priekšmeti
kuri man labi padevās .

Cik gadus jūs strādājat par skolotāju un cik gadus strādājat Valmieras Valsts
ģimnāzijā?
Vasarā būs 26. gadi kopš es strādāju par skolotāju . Bet Valmieras Valsts ģimnāzijā
kopā es strādāju jau 16. gadus .

Vai nenožēlojat to kad esat skolotāja ? Kas jums liek tā domāt ?
Reizēm nožēloju. Sabiedrības attieksme, skolotāju beztiesība, valsts nespēja sakārtot
skolotāja darba apstākļus.

Ko jūs novēlat visiem skolniekiem?
Mazliet vairāk interesi par pasauli. Mazliet vairāk prieka par ikdienu.

Vai bērnībā jums bija ienākusi prātā tāda doma kad jūs kļūsiet par skolotāju?
Jā, mana pirmā un vienīgā profesija ko es biju iedomājusies. Es jau arī bērnībā kad
biju maza spēlējos ar lellēm kur izspēlēju skolotājus un skolēnus.
Vai jums ir bijuši salidojumi ar Mārtiņa klasi ? Kādi tie bija?
Jā, mēs tiekamies katru gadu, augusta otrajā sestdienā, pie manis laukos . Mums jau ir
bijušas 3. tikšanās, šovasar būs jau 4. tikšanās.
Cik audzināmās klases jums ir bijušas?
Šajā skolā man ir bijušas 3. klases, un tagat ir 4. klase.
Kuru priekšmetu jums patīk mācīt vairāk: vēsturi vai ģeogrāfiju?
Vēsturi.

Kur ir jāmācās, lai kļūtu par skolotāju? Apmēram cik ilgi?
Es mācījos „Ģeogrāfijas fakultātē” . 6. gadus es mācījos pamataugstskolā, un 2. gadus
maģistru . Bet paralēli es mācījos un arī strādāju, jo es jau mācījos neklātienē .

Cik skolēnu jums ir tagadējā audzināmā klasē ?
26.

Vai jūsu ģimenē vēl kāds ir saistīts ar skolotāju profesiju?
Ļoti daudz radi. Apmēram kādi 7. vai pat 8. radi. Tiešām ļoti daudz .
Kurās skolās jūs esat ieguvusi izglītību ?
Vispār es esmu beigusi Dikļu pamatskolu. Dikļu pamatskolā es mācījos 8. gadus. Un
11. komjoniešu vidusskolā es mācījos 3. gadus .
Vai jūsu bērnības sapņu profesija bija skolotāja?
Nu bija ( smejot saka Renāte ). Man tiešām nav bijušas citas sapņu profesijas .

Kāds ir jūsu vaļasprieks, bobijs ?
Man patīk dzīvot laukos, apkopt māju un lasīt grāmatas. Un vēl lēnām man sāk ar
vien vairāk iepatikties biškopība .
Vai jums skolas laikā patika un padevās vēsture un ģeogrāfija?
Ļoti patika, man bija ļoti labi un forši skolotāji. Un man arī šie priekšmeti padevās.

Kādi smieklīgi atgadījumi jums ir bijuši ar Mārtiņa klasi?
Mums bija ļoti foršs pārgājiens uz Rāmniekiem. Mēs gājām ar kājām kādus 3O.km.
Beigās es biju ļoti nogurusi, bet viņi visi bija dzīvāki par mani ( smejot saka Renāte ) .
Un otra diezgan interesanta ekskursija bija uz Stokholmu ar prāmi.
Kāds ir jūsu mīļākais pasākums skolā ?
„ Miss un Misters” un arī žetona vakars .

Cik gadus jūs bijāt skolotāja Mārtiņa klasei?
Viņa klasei es skolotāja biju 3. gadus .

Valmieras Valsts Ģimnāzija

Guntara Bilsēns skolas gaitas

Manas dzimtas stāsts

Autors:

Paula Patrīcija Kreile 7.b
Darba vadītājs:
Indra Caune

1.Ieskats bērnībā
Ausma un Egils Bilsēni apprecējušies 1950.gadā tolaik dzīvoja Rīgā. 1952.gadā
26.septembrī dzima Guntars Bilsēns. Pirmo dzīves gadu Guntars Bilsēns aizvadīja
Rīgā.
1953.gadā nomira Guntara Bilsēns vecmāmiņa, tā rezultātā Guntars Bilsēns ar
vecākiem pārcēlās uz Valmieru Robežu ielu 5. Māju, kuru bija, cēlis Guntara Bilsēna
vecaistēvs.

1956.gadā 1.oktobrī Guntara Bilsēna ģimenē pievienojās māsa Ingrīda.

Valmierā dzīvojot mamma strādāja par medmāsu, bet tētis Valmieras Rūpkombinātā
ugunsdzēsēju rūpnīcā.

Guntaram bija trīs auklītes Baložu tante. Liepiņu tante, Bobuļu tante. Pēc tam viņš
apmeklēja bērnudārzu Valmierā Palejas ielā. Bērnudārzā iesaistījās interešu izglītībā
-dejošanā.
No mazām dienām vectēvs ieinteresējis makšķerēšanā. Vectēvs uz riteņa bomīša
veda makšķerēt. Vectēvs iemācījis doties dabā ar smaidu, sēņot, ogot, makšķerēt.

2.Skolas laiks
Guntars savas skolas gaitasuzsāka Valmieras 1.astoņgadīgajā skolā. Tur iepazinies ar
savu skolas biedru, Raiti Vilciņu. Šajā skolā viņš gāja no 1.-8.kl (1960.-1968.gadam)

Savas skolas gaitas turpināja VllVKV. Šai skolā viņš mācījās no 9.-11.kl.

Skolas direktors tolaik bija Ludvigs Egle. Guntars Bilsēns mācījās C klasē, viņa klasē
bija 25 skolēni. Klases audzinātāja bija Tamāra Ignatjeva. Guntara Bilsēna mīļākās
stundas bija zīmēšana, fizkultūra, jo šais priekšmetos nebija mājas darbu.
Tolaik bija dažādi skolotāji. Velta Egle, kas pasniedza ģeogrāfiju. Viņasstundās
troksnis bija milzīgs. Skolotājs Grīnbergs, kas pasniedza vēstures stundas, kuru ļoti
viegli varēja novest no stundai paredzētās tēmas.
Tolaik stundu sarakstu papildināja politinformācija, militārā mācība. Militāro mācību
mācīja skolotājs Šteindāls, stundas notika krievu valodā. Pirmā svešvaloda ko bērni
apguva, bija krievu valoda. No interešu izglītības pulciņiem koris vienīgais bija
obligāts.

Ikdienāskolas formas tolaik nebija. Bija nerakstīts likums, uz skolu gāja tumšās
drēbēs. Akcentus atstāja ārpus skolas.

Pusdienas skolā bija pie kopgaldiem. Visi ēda viena veida ēdienus.

Rudens mēnešos no skolas bija jābrauc uz kolhozu rudens darbos. Bija jāpalīdz
novākt kartupeļus, bietes, lini.

3.Palaidnības skolā
Kā jau katram skolēnam arī Guntaram Bilsēnam bija niķi un stiķi. Attieksmē pret
mācībām, kas jādara, jādara, bet ja var nedarīt, kāpēc darīt?!
No rītiem Guntars sazinājās ar Raiti Vilciņu par dienas plāniem. Viņi abi dzīvoja 100m
attālumā. Guntars no rīta ieslēdza istabā gaismu, ja Raitis ieslēdz gaismu un atstāja
tad, viņi gāja uz skolu, ja ieslēdza un izslēdz tad negāja. Bet stundu laikā aizgāja
pamakšķerēt. Raitis Vilciņš izpalīdzēja arī ar vecāku zīmēm, lai attaisnotu kavētās
stundas. Skolas laikā viņš jau bija skaļš un pamanāms.

Protams, vecākiem bija savas bērnu
paskaidrojumi par pārkāpumiem.

audzināšanas metodes, bija jāraksta

1.bilde. Guntara Bilsēna
paskaidrojums. No
personiskajiem
krājumiem
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4.Pēc skolas beigšanas
Strādāja par atslēdznieku-ugunsdzēsēju rūpnīcā.
Par kokapstrādes mašīnstrādnieku- Valmieras Mēbeļu Kombinātā. Kur
saņēma nosūtījumu uz LTA akadēmiju.
Strādāja par vecāko mehāniķa inženieri -Mēbeļu kombinātā, kur viņš
projektēja, vadīja darbus ventilācijas sistēmām.
Strādāja arī Gaisa aizsardzībā LHP (Latvijas Hidrometroloģiskā aizsardzība.)
Kontrolēja gaisa piesārņojumu. Bija Ziemeļu zonas pilnvaroto gaisa
aizsardzībā. Bijis arī vecākais valsts inspektors Latvijas Gaisa aizsardzības
valsts inspekcijā. Valsts vides aizsardzības komitejā
Laikā no 1991. līdz 2011. gadam bijis dārzkopības kooperatīva "Zvejnieku
dārzi".
Kopš 2005. gada ir profesionālās izglītības sporta kluba AMI valdes loceklis,
priekšsēdētājs.
No 2000. līdz 2011. gadam G. Bilsēns pildīja Valmieras 36. arodvidusskolas
direktora pienākumus.
2005. gadā tika ievēlēts Valmieras pilsētas domē no Latvijas pirmā saraksta.
2009. gadā tika pārvēlēts (šoreiz vēlēšanās startēja no LPP/LC saraksta).
2011. gadā pievienojies Zatlera Reformu Partijai(ZRP). No šīs partijas
saraksta kandidēja ll.saeimasārkārtas vēlēšanās.
2014.gadā pievienojās Vidzemes partijai, un kandidēja 12.saeimas vēlēšanās,
taču netikaievēlēts.
2014.gadā tika izvirzīts un saņēma goda Valmierieša titulu.

Goda Valmierietis
„6.novembrī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika lemts par
pilsētas apalvojumu "Goda Valmierietis 2014 ", Šogad apbalvojumu saņēma
Inesis Boķis, Silvana Kreijere, Baiba Valante, Inta Andrejānova, Māris Tūtins,
Jānis Lilienfelds, Andrejs Rožiapa, Dzintra Rudzīte, Mārtiņš Krūze, Anita
Avere, kā arī Guntars Bilsēns.
Apbalvojums tika pasniegts bijušajam Valmieras 36.arodviduskolas
direktoram(200-2011) Guntaram Bilsēnam par ieguldījumu Valmieras
pilsētas izaugsmē un izglītības sistēmas pilnveidē, stiprinot profesionālās
izglītības prestižu un veidojot izglītības procesam nepieciešamo
infrastruktūru."^

Aizraušanās ārpus darba
Kā Guntars saka, jaunības dienas hobijs.
mājas sienas.

Bilde no personīgā arhīva.

Šīs Guntara gleznas tagad rotā

Glezno no personīga arhīva.

Gleznošana navvienīgais jaunību dienu hobijs.Viņam dažkārt vakaros patīk
apsēsties krēslā un paspēlēt kādu jauku dziesmu uz savas ģitāras. Ģitārspēli
jaunībā apguva pašmācību caļā.

Valmieras Valsts ģimnāzijā

Valmieras Valsts ģimnāzijas ģerbonis
Manas dzimtas stāsts

Valmieras Valsts ģimnāzija
Darba autors: Arta Mīlbera 8.c
Darba vadītājs: Ineta Amoliņa

1. Kas ir heraldika?
Heraldika ir bagāts un aizraujošs vēstures izziņas materiāls, taču tā nav tikai pagātne. Mūsu
pieredze liecina, ka tā ir aktīva, laikmetīga prakse.
Heraldika ir vēstures palīgdisciplīna, kas pēta ģerboņus kā vēstures avotu. Kā zinātnes

disciplīna ar reglamentētu metodoloģiju, struktūru un terminoloģiju heraldika izveidojās XIX

gadsimta otrajā pusē, un attīstījās saistībā
ar ģenealoģiju, numismātiku, paleogrāfiju, sfragistiku un veksiloloģiju. Pats apzīmējums "heraldika"
cēlies no herolds - monarha vai magnāta pavadonis, arī sūtnis, ģerboņu pazinējs un tulkotājs - vēlāk

jau profesija. Franču valodā paralēli heraldicļue lieto arī jēdzienu blason (no senģermāņu "pūst"
taurē), jo heroldi turnīru laikā, lai pievērstu sev uzmanību un pieklusinātu skatītājus, pirms izziņot

dalībnieku vārdus, titulus un ģerboņus, pūta ragā. Ģerboņu aprakstīšanu, jeb blazonēšanu franču
valodā dēvē par blasormer). Heraldikas avotus veido ģerboņu attēlojumi uz zīmogiem, monētām,

kapa plāksnēm un pieminekļiem, epitāfijām, ģerboņu diplomiem, rokraksta ģerboņu attēlu
apkopojumi, literatūras teksti.

Ir teorētiskā heraldika, kas pēta ģerboņu vēsturi, to veidošanas un lietošanas noteikumus un
terminoloģiju, un ir lietišķā heraldika, kas nodarbojas ar ģerboņu veidošanu un attēlošanu atbilstoši

heraldikas noteikumiem.
Eiropas heraldikas pirmsākumi meklējami XII gs. Rietumeiropā heroldu darbībā,
kuri turnīros izskaidrojabruņinieku ģerboņu nozīmi. Vēlākos gadsimtos tika izveidotas heraldijas -

iestādes, kuras uzraudzīja konkrēta ģerboņa "autortiesību" ievērošanu. Latvijas teritorijā heraldika kā
zinātnes disciplīna sāka attīstīties XIX gs. beigās, kad Kurzemes Literatūras un mākslas

biedrībā 1893. gadā tika izveidota Ģenealoģijas, heraldikas un sfragistikas sekcija, kuru

vadīja barons Aleksandrs fon Rādens. 1903. gadā Jelgavā notika heraldikas izstāde ar 2317
eksponātiem un katalogu. 1931. un 1934. gadā tika publicēts Maksa Millera divsējumu
darbs „Beitrag zur baltishen Wappenkunde”, kas aplūkoja 5476 ģerboņus no Latvijas un Igaunijas
teritorijām.

Arī citos pasaules reģionos (piemēram, Japānā, islama zemēs) kopš seniem laikiem
pastāvējusi savi ģerbioņi - klasificētas zīmes, emblēmas un simboli, kas pauž tā nēsātāja piederību
konkrētai dzimtai, klanam, statusam vai rangam, - un tās skaidrojošās sistēmas, taču tām ir citi
principi, nekā Eiropā, līdz ar to "heraldika" attiecina tikai uz Eiropas sistēmu.
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3. Valmieras Valsts ģimnāzijā - pirmā ar savu ģerboni
Valmieras Valsts ģimnāzija kļuvusi par pirmo skolu Latvijā, kurai ir izveidots un Valsts

heraldikas komisijā oficiāli apstiprināts ģerbonis. Mācību iestāde lepojas ar skolas vēsturi, tai ir
savs karogs, himna, tāpēc lēmums izveidot arī skolas ģerboni bijis tikai loģisks solis. Valmieras
Valsts ģimnāzijā cer, ka, popularizējot skolas simbolus, izdosies vairot audzēkņu patriotismu. ’

Atklājot ģerboni māksliniece Ilze Lībiete un Juris Ivanovs teica: „ Idejas skolas ģerboņa
izveidei ieteica skolēni un skolotāji, viņi vēlējās akcentēt skolas dzīves filozofiju ar vārdiem „Tēvu

zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim”, kas ierakstīti skolas karogā, un izmantot vairākus
simbolus - sauli, pūci, atvērtu grāmatu, dabu, Gaujas līkumu Valmierā.

Ģimnāzijas ģerboni izstrādājuši mākslinieki Ilze Lībiete un Jānis Ivanovs. Šis ir pirmais
ģerbonis, kuru viņu veidojuši kādai no Latvijas skolām. Gandarīti par Valmieras Valsts ģimnāzijas
iniciatīvu ir arī Valsts heraldikas komisijas pārstāvji. Gvido Straube uzsver, ka ir būtiski, lai skola

apstiprināto ģerboni ikdienā izmantotu pēc iespējas plašāk:
„Šāds ģerbonis varētu stiprināt skolēnu pašapziņu, patriotismu. Komisija bija ļoti

pretimnākoša šai iniciatīvai, jo šis ir pirmais gadījums, kad kāda skola izstrādā un oficiāli

apstiprina savu ģerboni.”

' http://www.lsm.lv/lv/raksts/latviia/zinas/iesvetiits-valmieras-valsts-qiimnaziiasgierbonis.a76413/

http://www.vsb.lv/iaunumi/VVG-gerbonis

4. Ideja par ģerboni
Māksliniece Ilze Lībiete palīdzot skolai īstenot mākslas programmu, ģimnāzijā vairākkārt

veidojusi izstādes. Viņa ģērboņus izstrādā kopā ar mākslinieku grafiķi Juri Ivanovu un abi

Valmieras Valsts ģimnāzijā iekārtoja pašvaldību un privātpersonu ģerboņu izstādi. Tā bija tik
pieprasīta, ka apmeklētāji nepārtraukti nāca četru mēnešu garumā. Pēc tam mākslinieki izlēma
izveidot ģerboni arī ģimnāzijai. Vairākos lasījumo.s skolā tika izskatīti ģerboņa skices. Viedokļu

noskaidrošanā izmantoja balsošanu. Galīgais variants tika iesniegts Heraldikas komisijā un tā deva
oficiālu atzinumu.

Ilze Lībiete un Juris Ivanovs: "izvēloties ģērbonī iekļaujamos simbolus, noteicošā bija
skolēnu un skolotāju izteiktās vēlmes- saule, gudrības simbols pūce, atvērta grāmata, Gaujas
līkums, zaļā daba um arī skolas karogā ierakstītā devīze: Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem

rādīsim.” Šie vārdi, kas ierakstīti karogā un tagad arī ģerbonī ir Valmieras Valsts ģimnāzijas

filozofijas pamats.
Ideja 2013. gada 16. septembrī kultūrvēsturiskā mantojuma dienās, māksliniece Ilze lībiete,

atklājot Latvijas novadu ģerboņu izstādi, ierosināja ģimnāzijai izveidot savu skolas ģerboni.
īstenošana 2014. gada 30. janvārī skolas zālē ģerboni iesvētīja Svētās Sīmaņa baznīcas
mācītājs Arnis Bušs.

5. Ģerboņa apraksts
Sarkanā laukā sudraba ar zeltu atvērta grāmata, pēdā tāda pati viļņota šaursija. Vairogs
pārsegs ar sudraba - sarkatu grīsti. Kleinodā izaugoša zelta smailstaru saule. Uz zaļas zāles
pamatnes divi vairoga turētāji - sudraba pūces. Devīze ar melnu un divām zelta lentām: Tēvu

zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim.
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6. Simboli un krāsas
Simboli:

Pūce ir gudrības un vieduma simbols. Tā tiek cienīta un apbrīnota. Tas ir simbols visam

labajam. Ar to vēlamies uzsvērt, ka mēs lepojamies ar savas skolas gaišajiem, labsirdīgajiem un

augstsirdīgajie cilvēkiem.
Atvērta grāmata- viennozīmīgs gudrības, zinātnes un izglītības simbols. Grāmata ir viens
no lielākajiem dārgumiem, kas cel cilvēka vērtību. /J. Osmanis/
Upe- laika un dzīves tecējuma simbols. Gauja, vienmēr tecēs skanēdama, sudrabiņu

kaisīdama.

Saule- galvenais jaunradošas enerģijas simbols. Kā gaismas avots tumsā tā simbolizē
zināšanas un saprātu.

Deviņi- spēcīgs skaitlis, simbolizē vīrišķību un drosmi.

Divi- dubultnieki- dvīņi- dzīvnieki vai putni bieži vien tiek attēloti dubultotā veidolā, lai
paaugstinātu to simbolisko nozīmi.

Krāsas:

Zelta krāsa- šķīstības, izsmalcinātības, garīgas apskaidrības, patiesības, harmonijas,

gudrības, slavas, majestātiskuma, dižciltības un bagātības simbols.
Zaļa krāsa- galvenokārt dabas un sajūtu krāsa, vispārēji pozitīvs simbols (labsirdība un

sirds līdzsvarotība).
Sarkanā krāsa- materiālo un garīgo spēku vienotība, palīdz sakoncentrēt spēkus.

Sudraba krāsa- liecina par zināšanu attīstību, intuīcija un zemapziņa. Sudrabs tka
pielīdzināts cerību un gudrības gaismai.
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Kurā laikā Tu mācījies skolā? 1992.-2005. gads (1.-12. klasei)
Kas bija Tavs klases audzinātājs? Marta Kakse (1.-4.Klase), Māra Eglāja (5.-

9.klasei) un Uģis Švalbe (10.-12.klasei).

Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs

spilgtākais/ie notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem?
Vēlējums skolai 95. gadu jubilejā!

Mācību darbs. Par pamatskolas gadiem - biju mierīga un centīga. Padevās

matemātika, bet valodas nebija tik veiksmīgi un vēl joprojām atceros domrakstu laiku, kas
sagādāja grūtības. Atceros pat vienu reizi, kad atvēlētas bija divas mācību stundas domrakstu

rakstīšanai, Māras Eglājas kabinets (ārējā ēka, kur agrāk bija katlumāja), solu rinda pie loga,

trešais sols pēc kārtas, pagājusi ir vesela mācību stunda, mana lapa vēl joprojām balta un
nevaru iztēloties, ko rakstīt. Toties otrajā mācību stundā dzima iedvesma un bija otrs labākais

domraksts klasē, ja vien neskaita latviešu valodas novērtējumu, kas nebija ne tuvu labākajam
sniegumam. Tad sapratu, ka nevajag padoties un žēloties, vajag vienkārši koncentrēties un
vajadzīgo. Otras atmiņas par pamatskolu, ka bija diezgan mulsinošs laiks, kad paziņoja,

sākot ar septīto klasi, skolēnus dalīs proģimnāzijas klasē un parastajā klasē, kaut lielākā daļa

tāpat mēs satikāmies un mācījāmies atkal kopā vidusskolas klasēs. Tad bija žēl, ka, paliekot
drusku aiz strīpas, jāmācas parastajā klasē, kur mācās tie, kam vidējā atzīme ir zemāka par 7

ballēm. Varbūt tā doma bija, tiem kam lielāks potenciāls, netraucēs tiem kam mācībās klājas
sliktāk. Bet, kā redzies, tas netraucēja man nokļūt starp tiem skolniekiem, kuri iztur

eksāmenus un atzīmju konkursu un iestājas tālāk vidusskolā. Bet jāsaka, ka vispirms es biju
iedalīta 12.c klasē, atdalīta no savas labākās draudzenes Elīnas Baikovas, kad noritēja
vasaras prakse (skolas celiņu ravēšana) mēs gājām Uģim Švalbem lūgt, lai mani pārliek
mācīties viņa klasē, kurā mācījās arī mana draudzene. Pēc gadiem jautājām, kāpēc mūs tā

sadalīja - mūsu iepriekšējā skolotāja redzēja pirms mums, ka mūs kopā laist nedrīkstēja, un
bija ieteikusi mūs sadalīt un viņai bija taisnība, mēs bijām pārlaimīgas, ka mūs atļāva

mācīties vienā klasē un es ļoti tiešām esmu priecīga, ka U.Švalbe bija mūsu skolotājs, viņš

vienmēr pastāvēja par saviem skolniekiem, bet mēs kopā bijām nevaldāmas un nenopietnības
kalngals. Par vidusskolu mācību laiku, varu teikt, nebiju tomēr tā paklausīgākā, rāmāka un

teicamniece, jo kaut kā pēkšņi pārstāju ticēt sev un uztvēru visu pārlieku nenopietni, it kā jau
pirms citiem sevi norakstot. Fizikas un literatūras stundās spēlējām kārtis, bet skolotāja
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Ruberte palika atmiņā ar to, ka viņa mums divām meitenēm novadīja veselas divas mācību

stundas, kad visi citi bija nobastojuši. Bet viena konkrēta skolotāja un mācību stunda man
bija visvērtīgākā, vissvarīgākā un tajā biju teicamniece. Lielu paldies manā tālākajā izaugsmē

varu teikt skolotājai Jolantai Sekstello un viņas pasniegtajam priekšmetam-Psiholoģija.

Ierodoties pirmajās viņas pasniegtajās stundās - atkal traucēju mācību darbu, smējos, runājos

un uztvēru vidusskolu kā vienkāršu vietu, kur satikties ar draudzenēm un jautri pavadīt laiku.
Protams, ar šodienas domāšanu, žēl, ka neizmantoju visas skolas sniegtās iespējas attīstīt sevi

vēl vairāk, bet tad 15 gados domā savādāk. Atgriežoties par stundas - ir pirmais kontroldarbs,

atceros, noritēja skolas bibliotēkas lasītavā, sēdēju pie galda pretim logam, galdi bija izvietoti

apļa noformējumā, sagatavojusi trīs špikerus, jo kurš var iekalt galvā tos daudzos psihologus

un viņu teorijas. Vispirms ar špikeri pieķēra, manu klasesbiedru Uldi Lapiņu, es domāju, nē,
es turpināšu špikot, tad pieķēra mani un noņēma pirmo špikeri, deva otru iespēju, bet es
turpināju izmantot savu otro špikeri, kuru ar pieķēra, protams, darbu vairs rakstīt tālāk

nevarēja, trešo špikeri atdevu savai blakussēdētāja!. Un bija jādodas uz pārrakstīšanu, kur

protams, atkal centos špikot un neizdevās, tā lūk, skolotāja izpelnījās cieņu manās acīs,
piespiedos iemācīties tēmu un mani pēkšņi aizrāva psiholoģija, sevis izzināšana un spēja
izprast citus, kāpēc viņi rīkojas tieši tā un ne savādāk. Visus trīs gadus, tās stundas neizlaidu,
jā, bastoju ļoti daudz angļu valodu (ko pasniedz V. Ratniece), kā rezultātā viesojos ar

vecākiem direktora kabinetā, bet ne psiholoģiju. Kārtoju 12. klasē eksāmenu psiholoģijā,

izvilku 21. biļeti - Ē.Ēriksona attīstības teorija, un nokārtoju ar izcilību. Saulaina diena tā

bija, tiešām to dienu atceros. Tas ir pozitīvi ietekmējis arī manas tālākās augstskolas gaitas
un komunikāciju ne tikai ar sevi, bet arī ar līdzcilvēkiem.

Skolas laikā piedalījos Mis un Misters, kur ieguvu balvu par radošākajiem

priekšnesumiem. Atklāju sevī dekorēšanas prasmes un māksliniecisko pusi. Tai laikā biju
nedroša un nepiedalījos skolas ārpusstundu aktivitātes. Pamatskolā gan drusku dejoju
“Pērkonīti”, bet vidusskolas laikā, kā jau minēju iepriekš neizmantoju visas iespējas. Spēlēju

Žetona vakara izrādē “Tobago”, kur mācīšanās dziedāt bij’ ar asarām pilna, jo nepratu

dziedāt, bet beigās viss izvērtās lieliski, dziesmu nodziedāju un izrāde bija izdevusies.

Vidusskolas laikā dejošana mani aizrāva un dejoju basketbola karsēj meitenēs, kas arī sākās
vairāk kā joks un ākstīšanās. Skolā piedalījos rudens dzejoļu konkursos, it īpaši atceros 10.

klases un tas bija visvērtīgākais, jo tas bija pirmais piliens manā nākotnes dzīvē ar īpašu
cilvēku. Jāsaka, ka esmu ieguvusi vissvarīgāko savā dzīvē no vidusskolas gadiem - sev
vistuvāko un dārgāko cilvēku - topošo vīru. Dzejoļu konkursā skaitīju dzejoli, kas izrādījās
11

bija visai divdomīgs un, protams, teikšu, ka skolas tai laikā 12.b klases skaļākais puisi,

nespēja valdīties izrādīt skaļi savus smieklus un jokus pēc tam. Es izlikos, ka man ir
vienalga, aicinājumus uz šūpolēm uztvēru kā jokus, dzejoli no “Mistera X” un telefona

numuru uz saburzīta kontroldarba lapas uztvēru vēl vairāk par ņirgāšanos un es izlikos, ka
man nemaz viņš nepatīk, tik smējos un atcirtu vispārīgas frāzes. Tā nu visu mācību gadu

jokojām, es beidzu desmito klasi, bet viņš absolvēja. Kaut kā man esot 11. klasē, viņš bieži

brīvajā laikā staigāja pa mūsu skolu, es sāku dejot karsēj meitenēs, kur mēs mēdzām
arī redzēties, it sevišķi Doka kabinetā, jo man bija kaulu plēves iekaisums, un tā joku pa
jokam, kādu dienu, kad viņš atkal viesojās skolā, es dežūrēju virtuvē un viņš nonākot bistro,

ieraugot mani, jautāja, kad būs atbilde uz viņa dzejoli, es nolēmu beidzot atbildēt, uzrakstot
pretī dzejoli, un tā nu mēs jokojam kopā jau 11 gadus.
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Valmieras Valsts ģimnāzija

Manas dzimtas stāsts

Kitija Kristiāna Berga
8.a. klases skolniece

1.Almas Lismanes anketa

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsts ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu mērķis ir
apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt interesantākos,
jautrākos, ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu stāstus, saprast skolas dzīves
gaitu dažādos laika posmos.

Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti īpašos sējumos, kuri ikdienā atradīsies
ģimnāzijas muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents pētījumos, stundu vai
pasākumu laikā.

Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?

•

Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai elektroniski. Ja
iespējams, pievieno arī ieskanētas tā laika fotogrāfijas.
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2.Ineses Zemešas(Treimanes)

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsts ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu mērķis ir
apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt interesantākos,
jautrākos, ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu stāstus, saprast skolas dzīves
gaitu dažādos laika posmos.

Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti īpašos sējumos, kuri ikdienā atradīsie.s
ģimnāzijas muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents pētījumos, stundu vai
pasākumu laikā.

Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?
Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai elektroniski.
Ja iespējams, pievieno arī ieskanētas tā laika fotogrāfijas.

Atmiņu sniedzējs

Intervētājs
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Vārds, uzvārds
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_, piekrītu savu atmiņu stāstījumu iekļaut ģimnāzijas muzeja
krājumā. Neiebilstu, ka tās pilnīgi vai daļēji būs pieejamas publikācijās.
Paraksti
Atmiņu sniedzējs
Intervētājs

Kurā laikā Tu mācījies skolā?

Kas bija Tavs klases audzinātājs?

"

u

Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs spilgtākais/ie

notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem? Vēlējums skolai 95. gadu
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3.Daces Streibas anketa

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsis ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu mērķis ir
apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt interesantākos,
jautrākos, ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu stāstus, saprast skolas dzīves
gaitu dažādos laika posmos.

Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti īpašos sējumos, kuri ikdienā atradīsies
ģimnāzijas muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents pētījumos, stundu vai
pasākumu laikā.

Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?
Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai elektroniski.
Ja iespējams, pievieno arī ieskanētas tā laika fotogrāfijas.
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Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs spilgtākais/ic

notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem? Vēlējums skolai 95. gadu
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Mans dzimtas stāsts

par Valmieru

Valmieras sākumskolas 5.a klases skolniece

Kitija Kristiāna Berga

Mans dzimtas stāsts par Valmieru
Mamma pastāstīja ,ka teātris ir bijis savādāks. Valmieras
teātris ir no koka ēkas pārtapis par jaunu ,modernu

celtni.
Vēl mamma stāstīja ka senāk vairāk gāja uz teātri nekā
tagad. Valmierā kopš laika gala valdījis teātra mīlestības
gars. Kā gan citādi nelielā pilsētā varējis pastāvēt teātris.

Šajā teātrī ir arī kafejnīca , kas agrāk bija tikai maza
bufete.

Vēl mamma stāstīja , ka viņai ir paticis iet pie Gaujas
kārsta. Viņa ir tur gājusi padomāt par dzīvi. Kādreiz viņa
ar draudzenēm gāja piknikā. Tur viņas ir ēdušas un jauki
pavadījušas laiku.

Mamma gaja Valmieras 4 vidusskolā tagad šī skola ir
pārdēvēta par
Valmieras pārgaujas
ģimnāziju.

Valmierā svinīgi tiek atklāta 4.vidusskola.
Mācības uzsāka apmēram 1000 skolēni. Par skolas pirmo
direktoru kļūst Vidulis Vīksne. Tiek atklāta arī sporta zāle
tajā laikā ar vienu no labākajiem basketbola un volejbola
laukumiem. Un ir sporta laukums ar skrejceļu un futbola,
basketbola un volejbola laukumiem.
10.novembrī tiek atklāts peldbaseins.
Notiek pirmais sarīkojumu deju konkurss „Valmieras
rudens - 75",kas turpinās gandrīz desmit gadus.
Skolas pionieru un komjauniešu organizācijām piešķir
Latviešu
Sarkano strēlnieku vārdu. Kā liecība tam tiek noformēta
foajē siena, organizēti pasākumi ar strēlnieku
piedalīšanos.
Mana mamma atceras šīs lietas par Valmieru. Ceru ,
ka jums patika.

Valmieras Valsts ģimnāzija

Absolventa Imanta Markava atmiņas par skolas gadiem
11 Varoņu komjauniešu vidusskolā

Manas dzimtas stāsts

Darba autors;

8. a klases skolniece
Līva Marta Poča

Darba vadītājs:
Latvijas, pasaules vēstures un ģeogrāfijas skolotāja

Renāte Bērziņa

1. Atmiņu stāsts
Mans vectēvs Imants Markavs mācības 11 Varoņu Komjauniešu vidusskolā uzsāka 1954.
gada 1. septembrī, kad sāka mācības 5. klasē. Par skolas laiku viņam ir daudz dažādu interesantu
atmiņu, gan par skolotājiem, gan par mācību procesu norisi, gan pielietotām sodīšanas metodēm,

gan par obligāto ārpusskolas darbu, gan arī par skolēnu delverībām un nerātnībām, gan

organizētiem atpūtas pasākumiem. Par šo visu vectēvs dalās ar mani savās atmiņās, kas
izklāstītas tālāk projekta darbā.

Kā jau biju domājusi, vectēvs ir bijis labs skolēns, kam padodas gan matemātika, gan
latviešu valoda. Ir bijis diezgan apzinīgs, tādēļ vairākus gadus pildījis klases vecākā pienākumus.

Pārsteigumu gan sagādāja atziņas, ka tomēr atsevišķus mācību priekšmetus nav mācījies, kā,

piemēram, krievu valodu, jo cik zinu, krieviski mans vectēvs prot ļoti labi.
Vectēvam ļoti patīk dārza darbi. Mums laukos ir liels dārzs, kur stādam kartupeļus,

dārzeņus, puķes, vasarā jāpļauj zāle, rudenī savukārt viss izaudzētais jānovāc. Nezinu nevienu

darbu, ko nemācētu vectēvs. Droši vien šī mīlestība uz darbu deva arī spēku un pacietību
vectēvam izturēt līdz galam skolas gadu obligātos vasaras darbus lauksaimniecībā, kad citi

draugi jau “aizlaidušies”.

Savās atmiņās vectēvs piemin ik rudens talkas kolhozos, kad skolēniem obligāti bija

jādodas palīgā lauksaimniekiem rudens ražas novākšanā. Tajā laikā laukos nebija modernas
tehnikas ar ko apstrādāt zemi, ne arī ar ko novākt ražu. Daudz bija jāizmanto roku darbs.
Skolēniem bija jālasa kartupeļi, jāgriež bietes, jāceļ un jāsien lini kūlīšos, vai arī, kā vectēvam

gadījās, siet vēl rudenī rudzus kūlīšos un likt statiņos. Parasti šie darbi pie ražas novākšanas
skolēniem ilga vienu mēnesi. Droši vien daudzi nezina, kas ir kolhozs, jo šobrīd šādas
“uzņēmējdarbības” formas vairs nepastāv. Tā padomju laikos sauca kolektīvās saimniecības, kur

viss piederēja kolektīvam, un konkrēti neviens personīgi ne par ko neatbildēja.

Interesanti, ka paralēli mācībām, vectēvs skolas laikā nopietni apguva arī mēbeļu
galdnieka profesiju, par ko vidusskolas pēdējā klasē saņēma Tautas saimniecības padomes

Mācību iestāžu un kadru daļas apliecību (skatīt pielikumā nr. 1).
Nozīmīgs notikums bija Tautsaimniecības izstāde Maskavā 1962. gadā, kas notika jau

gadu pēc skolas absolvēšanas, kurā vectēvs piedalījās ar skolas kokapstrādes darbnīcā izgatavoto

grāmatu skapi, par kuru tika apbalvots ar medaļu (skatīt pielikumā nr. 2). Uz izstādi gan tiek
aizvests grāmatu skapja vienkāršāks risinājums, bet oriģinālais, kas sākotnēji tika izstādīts
skolnieku izstrādājumu izstādē Rīgā Skolotāju kongresa laikā Rīgas pilī joprojām ir apskatāms

vectēva dzīvoklī Valmierā. Skapis tiešām ir skaists un pamatīgs no īsta koka.

Vectēvs 11 Varoņu Komjauniešu vidusskolu absolvē 1961. gadā un sāk strādāt Valmieras
mēbeļfabrikā. Tālāk seko trīs gadu dienests Padomju armijā, studijas Rīgas Politehniskajā

institūtā Enerģētikas fakultātē. Kā diplomēts inženieris-elektriķis vectēvs atgriežas Valmierā un
1971. gadā sāk darbu Ziemeļu elektriskajos tīklos, kur nostrādā līdz pat pensijai. Pensijā jau

aiziet

kā

direktora

vietnieks

ekonomiskajos

jautājumos.

2. Vectēva atmiņas par skolas gadiem
Manas atmiņas ar Valmieras ģimnāziju, tolaik Valmieras 11 Varoņu Komjauniešu

vidusskolu, saistās ar tālo 1954. gada 1. septembra saulaino rītu, kad kopā ar pāris tuvākiem

draugiem no Burkānciema devos uz jauno, bet no mājas patālo skolu, lai turpinātu izglītoties 5.
klasē (skatīt 1. attēlu 13.1pp.). Pavasarī bijām pabeiguši Valmieras pilsētas pamatskolas, kas

atradās pie ezeriņa, 4. klasi un tas šajā skolā bija viss. Jau ejot vasaras brīvlaikā, visi kā viens
bijām norunājuši iet uz „varoņiem” un rudenī atkal visa klase, izņemot pāris meitenes, tikāmies

jaunajā skolā. Pirmajā skolas dienā uz to aizskrējām ļoti agri, lai aizņemtu labākās vietas pēdējā
solu rindā. Tas tomēr nebija uz ilgu laiku, jo laikam nebijām uzmanīgi klausījušies skolotāju

teiktajā, un jau pēc nedēļas sēdēju pirmajā solu rindā iepretim skolotāja galdam. Jāatzīst, ka tā

nebija slikta vieta, jo varēju nofiksēt visas atzīmes un punktiņus pret uzvārdiem klases atzīmju
žurnālā, un laikus brīdināt draugus par draudošajām briesmām. Pirmais, kas pārsteidza bija

skolas soli. Ja līdz šim solā bijām ieraduši sēdēt pa diviem, tad tagad ieraudzījām, ka ir soli,
kuros var sēdēt četri. Katrai sēdvietai bija atbīdāma virsējā galda plāksne, zem tās caurums

tintnīcai un plaukts somai. Kā vēlāk izrādījās, šī galda konstrukcija bija ļoti progresīva, jo,

pievelkot galda plāksni pie vēdera, pa spraugu varēja kontroldarba laikā „špikot” no pasolē
atvērtās grāmatas, un, skolotājam tuvojoties, ar vēderu spraugu pievērt. Tā kā nekas dzīvē nav
absolūts, tad arī šādi riskējot, notika nelaimīgas iekrišanas, un „grēkāža” zināšanas tika attiecīgi
novērtētas nekavējoties. Cik atceros, tad šādas iekrišanas nebija daudz, tikai reizēm skolotāji
brīnījās cik labi bērns atcerējies grāmatas tekstu, kaut līdz tam ar labu atmiņu nav izcēlies. Kopš

skolas gadiem pagājuši gadu desmiti, atmiņā spilgti palikušas no visa tā dažas epizodes, kuras
hronoloģiskā kārtībā jau tagad redzu, ka sakārtot neizdosies, jo tām pāri klājas turpmāko gadu
iespaidi un notikumi. No pamatskolas skolotājiem atceros klases audzinātāju un matemātikas
skolotāju Bertu Ūdri, latviešu valodas skolotāju Kapmali, vācu valodas skolotāju Klāru Aigari,

krievu valodas skolotāju Dubrovski. Pārlapojot saglabājušās vecās liecības, redzu, ka krievu
valoda sākta mācīt jau pirmajā klasē. To saku sakarā ar skolotāju Dubrovski, viņš mācīja mazu

brīdi, tādēļ šķiet, ka skolotājs ne vārda neprata latviski, un arī mūsu krievu valodas zināšanas bija
dikti trūcīgas. Dubrovskis bija vājas miesas būves vīriņš ar iesauku „nāvīte” un tikpat ātri kā
parādījies arī pazuda no mūsu redzesloka. Matemātikas skolotāja Ūdre un latviešu valodas

skolotāja Kapmale mācīja labi un pamatīgi. Tā kā man matemātika un latviešu valoda padevās,
tad pret šīm skolotājām esmu saglabājis vislielāko cieņu, jo viņas ielika stingrus pamatus, tā, ka

man matemātika un ar to saistītie mācību priekšmeti nesagādāja nekādas grūtības ne vidusskolā,
ne tālāk augstskolā. Vācu valodas skolotāja Aigare bija stingra prasībās, bieži uzdeva īsus

kontroldarbus, lai pārliecinātos kā mēs palaidņi iemācījušies vācu vārdiņus. Atzīstos, ka asās
mēles dēļ, es viņas drusku bijos un mācījos diezgan cītīgi. Tolaik skolniekiem bija jāraksta ar

spalvaskātiem, bet mēs kā progresīvi ļaudis paslepus rakstījām ar tintes pildspalvām, lodīšu
pildspalvas droši vien tolaik pazina tikai Amerikā. Protams arī es kontroldarbā rakstīju ar

pildspalvu, bet nebūdams pietiekami uzmanīgs, pēkšņi jutu ka manā rokā vairs nekā nav un

pildspalva pārvietojusies uz skolotājas kabatu. Kontroldarbu es protams pabeidzu ar parasto
spalvaskātu, un skolotāja, nebūdama mantkārīga, pēc dažām dienām man pildspalvu atdeva.
Skolas direktors 1954. gadā bija Kārlis Bušers. Atceros tikai viņa bēres Pilsētas kapos, kad nesu

klases kolektīvo vainagu. Starp nopietnu mācīšanos bija arī jautri brīži. Reiz matemātikas

skolotāja Ūdre, vairs neatceros par ko, pārskaitusies uz mūsu augumā garāko un gausāko
klasesbiedru Modri Miezi bļāva; „Miezi, kaktā!” Un Modris gausi ierastā šļūcošā gaitā vilkās uz

soda izciešanas vietu, mirkli klasē iestājās kapa klusums, bet pēkšņi klasi pāršalca smieklu šalts,
un tad tikai skolotāja aptvēra ko pateikusi. Šeit jāpaskaidro, ka par nenozīmīgiem pārkāpumiem

kā sarunāšanās ar blakussēdētāju bija stāvēšana blakus savam solam vai stāvēšana klases priekšā

ar muguru pret klasi. Jau bargāks sods bija izraidīšana no klases ar stāvēšanu pie skolotāju

istabas durvīm, ko arī man bija izdevība izbaudīt. Vēl tagad nevaru saprast, ka.s mani dīdīja
aizlaist zīmuli Andrejam aiz apkakles. Tas sāka stundas laikā neganti bļaut, un es likumsakarīgi

par stundas traucēšanu „izlidoju” no klases. Parasti tādās nerātnībās, kur draudēja simts procentu

„iekrišana” nepiedalījos, tādēļ laikam biju klases vecākais, kas man papildus pienākumus
neuzlika, un es uz tiem neprasījos. Cik ilgi, vai visu pamatskolas laiku biju klases vecākais,

neatceros. Pionieru klasē bija maz, varu apgalvot, ka no zēniem neviens. Piekto klasi beidzot bija
jākārto pirmie eksāmeni mūžā četros priekšmetos, un tā katru gadu līdz vidusskolas beigšanai
tikai arvien lielākā skaitā. Lai tiktu pārcelts 6. klasē vasaras brīvlaikā bija mēnesi jānostrādā,

tagad vairs nevaru apgalvot, ka lauksaimniecībā. Es kopā ar dažiem draugiem strādāju padomju

saimniecībā „Dzintari” tepat pie pilsētas robežas ar kantori ēku pudurī netālu no Āžkalna
ezeriņa. Atceros, ka kaplēju un ravēju bietes, lasīju zemenes, neaizmirstot par savu vēderu,

vadāju zirgu, turot pie iemauktiem, vagojot kāpostu vagas. Atceros to tik labi tādēļ, ka
apgriežoties vagas galā, zirgs uzkāpa uz manu plānās sandalītēs apauto kāju un nekādi ilgāku
laiku nebija piedabūjams nokāpt un mani atsvabināt. Labi, ka zeme bija mīksta un kāju stipri

nesaspieda. Laikam jau nosacījums nostrādāt mēnesi nebija nopietni ņemams, jo mani draugi
pamuka ātrāk, es gan izturēju līdz galam. Pēc Bušera par direktoru nāca Pēteris Kampars, par
kuru man pamatskolas laikā atmiņu nav.
Vasara pagājusi un es uzsāku mācības vidusskolas 8. klasē. Ir 1957. gada 1. septembris,

ir vecie draugi, bet klasē parādījušas daudz jaunas sejas, kā arī jaunā klases audzinātāja Mirdza

Zandere, kas pasniedza vācu valodu. Ir laiks, kad skolniekiem jāiet palīgā kolhozniekiem ražas

novākšanas darbos. Jau nākošajā dienā salasāmies darba drēbēs skolas pagalmā pacilātā
noskaņojumā, jo zinām, ka ies jautri, jo vakaros mājās nebrauksim. Mūsu ceļojums nav ilgs.

Galamērķis ir kolhozs „Rīts” pie Burtniekiem. Vēl tagad liekas šis brauciens kā ceļojums uz

Marsu, jo ne mājas vārdu, kur mēnesi dzīvojām, ne vietu uz kurieni pa tumsu un dubļiem

skrējām uz kino neesmu piefiksējis. Atceros tikai gumijas zābakos biju noberzis kāju, un tādēļ

vairākas dienas piekomandēts pie virtuves, kur skaldīju malku, kurināju otrā stāva istabās, kur
dzīvojām, krāsnis, braucu ar zirga pajūgu uz veikalu pēc produktiem, jo ēst mums gatavoja

kolhoza saimnieces. Kaut kolhozs bija „paplucis”, bet ēst deva ļoti labi, it sevišķi atvadu

pasākumā galds bija klāts kā lepnās kāzās. No darbiem atceros, ka pirmo un vienīgo reizi mūžā
liku rudzu kūlīšus statiņos. Laikam jau kāds ierādīja kā tas darāms. Interesanti, ka bija jau
septembris, kaut rudzu vākšanas laiks ir augusts. Vēl spilgtākā atmiņā ir darbs pie kuļmašīnas.

Uz kulšanu mūs aizveda vakarā tumsā un labību kūla visu nakti līdz rīta gaismai. Ko darīja
pārējie klasesbiedri, nezinu, jo kulšana notika bez pārtraukumiem. Es strādāju pie graudu maisu

pildīšanas. Vēl tagad atceros, ka maisi bija nenormāli lieli, graudi no kuļmašīnas bira bagātīgi un
es vaiga sviedros spēju tik mainīt maisus. Pilnus ar graudiem tos nespēju viens pats pacelt un

pakāpeniski ierakos pilno maisu kaudzē. Bija viena no retajām siltajām un tumšajām rudens
naktīm ar zvaigžņotām debesīm.
Pēc kolhozā pavadītajām samērā bezrūpīgajām dienām jau pienācis oktobris, un es ar

draugiem kā ierasts pirmajā skolas dienā agri jožam uz skolu, lai kā parasti uz nenoteiktu laiku

ieņemtu „labākās vietas”. Skolotāji vidusskolā ir citi. Atkal atmiņā ir matemātikas stundas ar
skolotāju Artūru Jansonu - skolotāju jau gados ar bagātīgu dzīves pieredzi. Atceros, kā mūs četru

draugu jautrību pēdējā solā pārtrauca, un lika justies daudz nopietnākiem ne vārda neaizrādot,
divām milzīgām tāfelēm klases priekšā pa vidu pārvelkot ar krītu vertikālas svītras, uzrakstot

četrus matemātikas uzdevumus, un aicinot visus četrus klasesbiedriem par atvieglojumu un
slepenu prieku tos atrisināt. Vairs neatceros, ko skolotājs teica, jo „biedru” laiki nomainījušies uz
,Jkungu” laikiem, bet tas šobrīd varētu skanēt: „Kungi, rādiet nu ko mākiet!” Viņa mācīšanas

metode bija skolnieku, kam matemātika tik labi nepadevās, izsaukt rēķināt pie tāfeles. Pārējiem,

lai neslinkotu bija kopējs uzdevums un pirmais, kas pareizi atrisināja, dabūja klases žurnālā
tolaik augstāko atzīmi - 5, kas ir „teicami”. Izmantojot situāciju, centos izrēķināt klasei doto

uzdevumu, rezultātā man vienmēr atzīmju žurnālā bija pāris atzīmju vairāk kā pārējiem un biju

drošs, ka mani neizsauks un teorēmas pierādīt neliks, kuras protams nemācījos. Matemātikas
skolotāja iesauka bija ,Jceps”, šķiet ka ne mūsu, bet vecāko klašu skolnieku izdomājums. Jau no

pirmajām stundām mums pret viņu bija bijība, un pat paši palaidnīgākie klasē sēdēja kā pelītes.
Neatceros arī, ka skolotājs kādreiz stundā būtu „pacēlis balsi”. Latviešu valodu mācīja skolotāja
Aina Liepiņa, viņa centās mūs iemācīt, bet mūsu centība bija pavāja. Daudz bija jālasa tādu

autoru darbi, kas mūs maz interesēja, un kuros tika slavināta sociālistiskā iekārta, kas „visus ir

iecēlusi saulītē” kā arī darbus, kuros kaut tik daudz „cik melns aiz naga” varēja pievilkt

kapitālistiskā dzīvesveida kritiku. Kaut to nevarēja skaļi paust, te vairums skolnieku domas
dalījās ar oficiālo propagandu, tādēļ tos lasījām bez sevišķas intereses. Atceros, ka vasaras

brīvlaikā bija jāizlasa Ļeva Tolstoja romāns „Karš un miers”. Romānam nav vainas, bet šodienas
skatījumā domāju, ka mēs tam bijām „par zaļiem”. Iebildumus necēlām, bet jau pavasarī
nospriedām, ka vasaras brīvlaiks nav domāts romānu lasīšanai, un tā arī rudenī izrādījās, pirmais
sējums izlasīts līdz pusei. Domāju, ka vairākumam no klasesbiedriem lasīšanā nebija veicies
labāk kā man. To liecina mācību stundu laikā rakstītie atstāstījumi par romānā attēlotiem
notikumiem, kurus vēlāk, saņemot ar sarkanu tinti rakstītiem skolotājas komentāriem, bija

jāatzīst, ka mūsu rakstītās notikumu un situāciju versijas nesakrīt ar romāna autora oficiālo
versiju. Protams par šādu skolnieka „daiļdarbu”, ja arī tas bija uzrakstīts bez gramatiskām
kļūdām vairāk par apaļu trijnieku nepienācās. Tāpat arī nebija cieņā prasība no autoru darbiem

mācīties citātus no galvas. Ja mācību stundās rakstītos domrakstos pamanījāmies slepus norakstīt

no mācību grāmatas un saņemt labu novērtējumu, tad atbildot klases priekšā situācija diametrāli
mainījās, un rezultātā labākajā gadījumā par citāta nezināšanu apaļš trijnieciņš. Kādu laiku
krievu valodu mācīja skolotājs Mirskis. Viņš manās atmiņās iespiedies kā „neatzīts estēts”, jo

mūsu iecienītais Valmieras kinoteātris, uz kuru skrējām, kad vien bija nauda un stāvējām garās

rindās pēc ieejas biļetēm, viņa vērtējumā bija „blusu kaste”, ko arī mums latviešu valodā ar

izteiktu akcentu centās ieskaidrot. Tolaik Valmieras kinoteātra skatītāju zāles sienu rotāja Ļeņina

teiciens: „Vissvārīgākā mums no mākslas nozarēm ir kino”. Veselu mācību stundu skolotājs
mums stāstīja par doktoru Živago, bet diemžēl no stāstītā neatceros neko. Kaut kad vēlāk krievu

valodu sāka mācīt jauna skolotāja Tamāra Ignatjeva, kas mūs stingros grožos neturēja. Viņa bija
jauna, iznesīga un labu gaumi ģērbusies dāma. Mums klases zēniem skolotāja patika un tādēļ, lai
redzētu viņas reakciju bez ļauna nodoma kādu tāfeles stūri ieziedām ar parafīna sveci, lai ar krītu

nevarētu parakstīt, vai starpbrīdī īsi pirms zvana stundā saspiedām ķiploka daiviņu kaut kur

skolotājas galdiņa tuvumā. Skolotāja nebārās, tikai bija naivā neizpratnē, kas te noticis. Krievu

valodu mācījāmies ne visai cītīgi, patiesībā jāatzīstas, ka nemaz. Atzīmes skolotāja lika
demokrātiskas - četriniekus, ja skolnieks kaut ko zināja, trijniekus, ja nezināja gandrīz neko, bet

vismaz runāja. Ķīmiju mācīja skolotāja Vanadziņa, kuru reizēm aizvietoja skolotājs Elmārs
Muzikants, kurš man no skolas gadiem palicis spilgtā atmiņā. Runājot ar skolnieku, viņš prata

kustināt ausis un tas man likās tik smieklīgi, ka nespēju nesmaidīt. Tad viņš mēdza pilnā
nopietnībā pajautāt: ”Par ko tu smejies?”, un atkal pakustināt ausis. Protams viss tas tika darīts ar

nolūku, lai uzturētu sarunu un vērotu skolnieka reakciju un attapību. Reiz ķīmijas stundā

skolotājs Muzikants mani izsauca klases priekšā, un sāka atprasīt mājā uzdoto .Pašam šķiet

diezgan labi atbildēju un domāju, ka četrinieks godam nopelnīts. Bet, kas tev deva, skolotāja
dzelžains slēdziens: „Tu neko nezini - divi!” Tad viņš tādā veidā „izcēla” visus pēc kārtas, un

atkal: „Jūs neviens neko nezināt - visiem divi!” Visam tam sekoja viņa monologs par ķīmijas
tēmu, par ko bija runa neatceros, tikai to, ka neviens divnieks žurnālā neparādījās. Būdams
ķīmijas eksāmena komisijā, viņš zēnus, kas nāca bez kaklasaites, sūtīja uz māju pēc tās.

Saprotams uz māju neviens negāja, bet kaklasaiti aizņēmās no draugiem. Vienu semestri mums

mākslas vēsturi mācīja skolotājs Rūdolfs Pētersons, kurš, kā e.s domāju, pamatā bija zīmēšanas
skolotājs pamatskolas klasēs. Ar lielu aizrautību viņš mums stāstīja par slavenajiem itāļu
renesanses māksliniekiem, demonstrējot viņu darbu krāsainās reprodukcijas. Tikai tagad domāju,

kur skolotājs visas tās savācis, un cik daudz pūļu tas prasījis. Tajā laikā pat iedomāties nevarēju,
ka pēc daudziem gadiem reprodukcijās redzētās gleznas skatīšu oriģinālā Florencē Ufici galerijā
un Romā Vatikāna muzejos. Rasēšanu mācīja skolotājs Laimonis Liepnieks. Tagad kaut kas

līdzīgs ir iekļauts programmā „Tehniskā grafika”. Vairāk kā divdesmit gadus vēlāk man nācās

mācīt rasēšanu Valmieras 5. vidusskolā vairākus gadus. Tas jau sarežģītības ziņā bija

nesalīdzināmi augstāks līmenis. Skolotājs Liepnieks bija aizrautīgs un interesants stāstnieks, ko
tik viņš nezināja par Valmieras un tuvākās apkārtnes vēsturi. Reizēm mēs lūdzām, lai skolotājs

stundā kaut ko pastāsta un nosolījāmies visu uzrasēt mājās, un neatceros, ka solījumu nebūtu
pildījuši. Viņš bija filatēlists un mēs tolaik domājām, ka viņš sarakstās un apmainās pastmarkām
ar visas pasaules filatēlistiem. Skolotājs mums rādīja ķīniešu avīzi, pilnu ar sīkiem hieroglifiem,

un mēs brīnījāmies, kā to visu var izlasīt. Daudz gadu vēlāk, interesējoties par saviem senčiem,
uzzināju, ka skolotājs izglābis no iznīcināšanas daļu Valmieras baznīcas draudžu arhīva

iepriekšējā gadsimta sešdesmitajos gados. Vidusskolas pēdējās klasēs matemātiku mācīja
skolotājs Vēliņš. Atceros, ka viņš, mums matemātikā spēcīgākajiem deva risināt sarežģītākus
uzdevumus no konkursu uzdevumu krājuma. Bijām ieinteresēti, jo par pareizu atrisinājumu

dabūjām teicamu atzīmi žurnālā. Starpbrīžos ziemā bija jāstaigā gaitenī pa apli, vasarā varēja
pastaigāties pagalmā. Tad tuvākais ceļš uz pagalmu no klases otrajā stāvā bija pa atvērto logu,

pēc tam nošļūkt pa apaļo jumta notekcauruli līdz zemei. Tolaik pavasaros, kamēr vēl Gaujā
augsts ūdens līmenis, tika pludināti baļķi, un tas sakrita ar maizes kombināta būvniecību pie

dzelzs tilta. Tādu izdevību nevarēja laist garām, un no „sazvejotiem” baļķiem un būvlaukumā
salasītiem dēļu galiem sameistarojām plostu. Jāatzīstas, ka plostam nākot gatavam, braucēju

saradās vairāk nekā paredzēts un, lai tas peldot pa upi uz leju nepaietu zem ūdens, uz tā slapjiem

dibeniem bija jāsēd rāmi jo rāmi. Saulei laižoties tuvāk koku galotnēm, bija jāpiestāj krastā, un
tad teciņus jājož uz māju atrādīties vecākiem. Cits izklaides veids bija pēcpusdienā pēc stundām

draugu pulciņā ar velosipēdiem braukt uz Cēsīm, kā vecākiem stāstījām pēc fotopapīra, jo tolaik

fotografējām visi, un bildes taisījām paši. Tradicionālais maršruts bija pa Sietiņieža ceļu līdz
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Jāņa pārceltuvei pār Gauju, tagad tur uzbūvēts tilts, tad uz Cēsīm, un tad pa šoseju atpakaļ uz
mājām. Pārceltuve bija uz pontoniem sameistarots plosts, kurš virzījās pa starp abiem upes

krastiem nostieptu tērauda trosi. Kad piebraucām, plosts vienmēr stāvēja Cēsu pusē, un mums
bija jāsasauc pārcēlājs, kurš par dažām desmit kapeikām mūs pārcēla pār Gauju. Tālākais

velobrauciens bija uz Zvārtas iezi Amatā, kur piedalījās gandrīz visa klase. Atceros vienu

vairāku dienu ekskursijas organizēšanas piedzīvojumus. Bijām nonākuši konfliktā ar klases
audzinātāju, tagad gan vairs neesmu pārliecināts vai viņa vairs negribēja redzēt mūs vai mēs

viņu. Tādēļ nolēmām, ka divu dienu ekskursiju uz Kurzemi organizēsim paši. Es kopā ar diviem
draugiem gājām uz pilsētai tuvāko Ļeņina kolhozu lūgt smago automašīnu braucienam. Naudas

mums nebija, jeb arī kolhoza vadība to neprasīja, bet salīgām, ka visa klase apstādīsim kartupeļu
laukus. Cik hektārus vairs neatceros. Kad darbs bija padarīt.s mums automašīnu vairs negribēja
dot, bet par padarīto samaksāt naudā. Ar to nebijām mierā un pastāvējām, ka norunātais jāpilda.

Mašīnu tomēr dabūjām, iespējams mums nezinot palīdzēja kāds no vecākiem. Grūtāk bija

pierunāt skolotāju, kurš mums brauktu līdz. Atkal es delegācijas sastāvā devos uzrunāt
skolotājus. Matemātikas skolotājs Jansons atteica, krievu valodas skolotāja Ignatjeva atteica,
varbūt vēl kāds skolotājs atteica, ķērāmies pie pēdējā salmiņa un gājām pie bioloģijas skolotāja,

kurš tikai pāris reizes mūsu klasē bija aizvietojis pastāvīgo priekšmeta skolotāju. Viņš piekrita.
Kauns atzīties, ka esmu aizmirsis viņa uzvārdu, bet ne izskatu. Skolotājs bija neliela auguma,
kalsns, jau krietni gados salīdzinot ar pārējiem ne visai jauniem skolotājiem, tādēļ viņam bija
pielipusi iesauka „trusītis”, kas nekādi neatbilda viņa uzņēmībai atbildēt par mūsu reizēm

palaidnīgo, bet ne ļauno baru. Skolā tika organizēti ziemā ikgadējie karnevāli, un tad darbiņš bija

arī man skolotāja Rūdolfa Pētersona vadībā, zīmējot un krāsojot karnevāla dekorācijas. Atmiņā

vislabāk palicis karnevāls „Es redzēju jūriņā”, kur ieeja deju zālē bija izveidota kā murds, gar
sienām dekorācijas ar dažādiem jūras augu un zivju atveidiem. Karnevāls notika vienu vakaru
pilsētas iedzīvotājiem, un guva cildinošas atsauksmes, un tad citu vakaru pašu skolas

skolniekiem. Tajā laikā jau skolas direktors bija Pēteris Kampars, kam dažādu ideju netrūka.

Ziemā visa skola ar šaursliežu vilcienu braucām Smiltenes virzienā. Pirms pilsētas vienā no
mazām stacijām kāpām ārā no vilciena, un tālāk jau uz slēpēm slīdējām uz Smilteni, pa ceļam

direktora vecāku lauku mājās pie ugunskura baudot karstu tēju. Atmiņā saglabājušies daži
fragmenti no brauciena: Valmieras stacijā pietrūka biļetes un daļa no mums brauca par brīvu,
kaut kādā sakarībā nokļuvu vadītāja kabīnē un dabūju pieturēties pie vilciena vadības kloķiem.

Ar direktora pūlēm ēkā, kur tagad observatorija tika ierīkota kokapstrādes darbnīca ar ēvelsoliem
skolnieku apmācībai kokapstrādē un kokapstrādes elektriskajiem darbagaldiem. Galdniecību

mācīja skolotājs Jānis Ķirpis mana drauga un klasesbiedra Jāņa tēvs. Pēc astotās klases beigšanas

visa.s vasaras nostrādāju kopā ar Jāni darbnīcā, gatavojot inkrustētas koka kārbiņas, dažādas
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mēbeles bērnu dārziem, mācoties galdnieka amatu stingrā skolotāja uzraudzībā, jo viņš necieta

paviršību darbā, kādēļ vairāki zēni neizturēja un aizmuka „tālēs zilajās”. Pats izstrādāju grāmatu

skapja projektu, un to arī izgatavoju kā diplomdarbu (skatīt 4. attēlu 14.lpp.). Grāmatu skapis

tika eksponēts kopā ar Jāņa izgatavoto rakstāmgaldu skolnieku izstrādājumu izstādē Rīgā
Skolotāju kongresa laikā Rīgas pilī. Izstādi apmeklēja tā laika PSRS izglītības ministre Furceva,

gadus piecdesmit jauna dāma, kura par katru cenu gribēja no manis grāmatu skapi nopirkt, solot

ļoti labu samaksu, bet es neparko nepiekritu, un tā skapis vēl tagad glabā grāmatas manā

dzīvoklī. Pēc tam grāmatu skapis bija jāizstāda Maskavā Tautsaimniecības izstādē. Šaubas bija,
ka skapi no izstādes saņemsim atpakaļ. Tādēļ steigšus gatavoju jaunu daudz vienkāršāku, kas arī

aizceļoja uz Maskavu, protams uz neatgriešanos. Kā balva bija brauciens uz Maskavu, no kura
atmiņas nav palikušas. Vienīgais, ka Staļina mūmija no mauzoleja bija iznesta un apglabāta

zemē blakus tam. Bija iesācies 1962. gads un bija pagājis pusgads kopš pabeidzis vidusskolu.
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3. Foto

1. attēls, 1954, autors nezināms, 5. klase ar klases audzinātāju Bertu Ūdri, trešā rindā pirmais no

labās puses: Imants Markavs

2. attēls, 1955./1956. mg., autors nezināms, Imanta Markava portrets
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3. attēls, 1957, autors nezināms, 1. klases izlaidums ar klases audzinātāju Bertu Ūdri, trešā rindā

sestais no kreisās puses: Imants Markavs

4. attēls, 1961, autors nezināms, kokapstrādes darbnīca izgatavotais grāmatu skapis, fotogrāfijā
redzams Imants Markavs.
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Valmieras Valsts ģimnāzijā

Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskola
Manas dzimtas stāsts

Autors
8.a klases skolnieki Oskars Zariņš, Artūrs Pasitis

Darba vadītāja

Renāte Bērziņa

Latvija PSRS laikā
Lai varētu izprast 1949.gada situāciju valstī, ģimenēs un skolās, kas valdīja Latvijā,

jāatgriežas pagātnē. Otrajā pasaules karā, kurš sākās 1939.gadā, Latvija zaudēja savu

neatkarību. Divas lielvalstis PSRS un Vācija tiecās pārdalīt pasauli un iegūt jaunas
zemes. Šo nodomu apstiprināja abu valstu vienošanās, kas ieguvusi nosaukumu

Molotova - Ribentropa pakts (Tā sauca PSRS un Vācijas tā laika ārlietu ministrus).
Visas Baltijas valstis ar šo vienošanos tika iekļautas PSRS interešu sfērā. PSRS

nekavējās izmantot radušos iespēju ieņemt jaunas teritorijas un 1940.gadā okupēja
Baltijas valstis. 1939.gadā Vācija uzbruka Polijai un nepagāja ilgs laiks (1941.gadā)

arī savai sazvērestības partnerei PSRS. Sākās Otrais pasaules karš, kurā Latvija bija
pa vidu. Daļa latviešu bija spiesti iestāties vācu, citi krievu armijās. Latvijā vienu
okupācijas varu nomainīja otra. 1945.gadā Vācija karu zaudēja, bet Latvija neatkarību

neatguva. Latvijā palika PSRS karaspēks. Lai gan oficiāli Baltijas valstu iekļaušana
PSRS netika atzīta, vairumā Rietumvalstu, būtībā uz okupāciju „Skatījās caur

pirkstiem”. Kādreiz starptautiski atzītās Baltijas valstis nonāca ilgā okupācijā. Ne
velti mēdz teikt, ka Latvijai Otrais pasaules karš beidzās tikai 1991.gadā.

Sakarā ar to, ka daudzi latvieši bija iestājušies vācu armijā, viņi PSRS laikā tika

uzskatīti par valsts noziedzniekiem un fašistiem. Visas ģimenes, kurā.s bija kaut kāda

saistība ar vācu armiju tika uzraudzītas

un vēlāk izsūtītas no Latvijas, vai pat

nogalinātas. 1949. gada 29. janvārī PSRS ministru padome pieņēma lēmumu ”Par

ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošauto un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos
bandītu, kas turpina naidīgu darbību, un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu

atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas”. Izsūtīšanā

piešķīra kodētu nosaukumu „npH5oft” („Krasta banga”). Izpildi uzdeva PSRS valsts
drošības ministrijas Iekšējam karaspēkam, un republiku iekšlietu un drošības iestādēm,

jaunās varas atbalstītājiem un aktīvistiem. Kopā no Latvijas PSRS 1949. gada 25. martā
izvestas 13 504 ģimenes ar 42 322 cilvēkiem (pieskaitot nometinātos pēc soda

izciešanas (44 271), no tām: 40 176 (95,4%) latvieši, 790 (1,9%) krievi, 590 (1,4%)
poļi, 252 (0,6%) baltkrievi, 140 (0,3%) lietuvieši, 92 (0,2%) igauņi. Praktiski visos
gadījumos iedzīvotāji tika aizturēti un pēc tam izsūtīti administratīvā kārtā pēc iepriekš

sagatavotiem sarakstiem. Laukos zemniekus ar varu spieda apvienoties kolhozos un
valsts saimniecībās. Privātīpašums praktiski tika sagrauts, līdz ar to arī saimniecība

sāka pagrimt. Visus šos pārveidojumus nosauca par „sociālisma celtniecību”. PSRS
sāka Latvijā attīstīt rūpniecību. Padomju valdība sekmēja masveidīgu iedzīvotāju

ieceļošanu Latvijā no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Tas kardināli mainīja
iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Augstākos amatus ieņēma tikai okupanti, komunisti,

partijas darbinieki un pietuvinātie cilvēki jeb nodevēji. Par galveno valodu valstī
uzskatīja krievu valodu, jo visi ziņojumi nāca no Maskavas krievu mēlē. PSRS sevi
uzskatīja par kultūras un gaismas nesēju Latvijā, lai gan notika gluži pretējs efekts,
valsts tika izlaupīta, amatnieki iznīdēti. Nevienam nekas nevarēja piederēt viss

piederēja valstij. Ja okupācija būtu vēl vairāk ieilgusi, latviešu tauta būtu izzudusi

Valmieras 11 Varoņu Komjauniešu vidusskolas nosaukuma rašanās
1949. gadā skola nosaukta par Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolu.
Nosaukums vēlāk mainīts vairākkārt, līdz 2004. gadā skola atguva savu vēsturisko

nosaukumu - Valmieras Valsts ģimnāzija.

1919.gadā pēc slēgtās lauka kara tiesas sēdes Latviešu biedrības zālē,
apvainojot jauniešus

bruņotas

komunistiskas

organizācijas

dibināšanā,

par

gatavošanos nogalināt valsts ierēdņus un aplaupīt Valsts bankas Valmieras nodaļu 11

latviešu jauniešiem lauka karatiesa piesprieda nāvessodu. 1919. gada 22. decembrī

agri no rīta Latvijas armija un policija nošāva 6 latviešu meitenes un 5 latviešu puišus,
kas bija 15 līdz 22 gadus jauni: Karlīnu Soldavu, Kristīni Krieviņu, Johannu
Daniļēviču, Alvīni Sermuli, Elzu Auri, Martu Āboltiņu, Jāni Ziedoni, Ozolu, Kārli

Leinertu, Ernestu Dicmani, Jāni Tauriņu, Eduardu Kalniņu.
Faktiski šo jauniešu iegrūšana nāvē 1919.gada nogalē bija sociālisma piekritēja
P.Stučkas noziegums. Pats sēdēdams drošībā Maskavā, viņš deva rīkojumu sākt

“sacelšanos” Valmierā, lai nepieļautu gaidāmās padomju Krievijas un Latvijas miera

sarunas un pārliecinātu Ļeņinu, ka Latvijā valda “revolūcionārā situācijā” un jāturpina
padomju intervence. Tā kā jaunieši droši vien gribēja sevi kaut kā pierādīt viņi
neapzinājās savas darbības sekas un gāja bojā paši nezinot par ko.

X

6„B“ kl ase

1980/81. māc. aads

(4.attēls, Autors: Nav zināms, VllVKV, Rita Pasīte: 3.rinda no

sienas, 2.sols no beigām, pa kreisi, Dace Pabērza: Skolotāja klases
beigās, pārējie nav zināmi)

(5.attēls. Autors: Rita Pasīte, VllVKV, klases vakars skolas aktu
zālē, personas nav zināmas)

I:

(6.attēls. Autors: Nav zināms, VllVKV teritorija, Rita Pasīte:

1.rinda, 9. No kreisās puses)

1949. gadā par skolas direktoru iecēla Kārli Bušeru, bijušo Valmieras rajona Izglītības

nodaļas vadītāju. Viņa laikā mācību un komunistiskās audzināšanas darbs skolā

turpināja stabilizēties un pilnveidoties.
Intensīvāks un mērķtiecīgāks izvērtās komjaunatnes darbs, sevišķi jauniešu
sabiedriskās aktivitātes. Skolotāji un skolēni bija pieredzējuši un personīgi izjutuši

1949. gada 25. marta represijas, kas jauniešus burtiski „iebaidīja” komjaunatnē, jo līdz
šim vidusskolā bija neliels komjauniešu skaits, līdz ar to skolas prestižs padomju

ierēdņu acīs bija cēlies. Skolai kā lielu balvu piešķīra Valmiera.s 11 varoņu komjauniešu

vārdu, kas notika 1949. gada nogalē, jo LĻKJS Valmieras apriņķa komitejas sēdē 1949.
gada 12. novembrī dienas kārtībā bija jautājums par 11 Valmieras komjauniešu varoņu

vārda piešķiršanu Valmieras vidusskolai. Lēmumā ierakstīts, ka sēdes dalībnieki
nolēma atbalstīt Valmieras vidusskolas kolektīva vēlēšanos iegūt 11 Valmieras

komjauniešu varoņu vārdu, to piešķirot Valmieras vidusskolai, kurā no 1918. gada līdz
1919.gada mācījās daļa no komjauniešiem, bet sakarā ar viņu nāves trīsdesmito
gadadienu 1919.gada 22.decembrī piešķirt šo goda nosaukumu. Patiesībā, šie

komjaunieši ģimnāzijā nekad nav mācījušies, jo skolu izveidoja 1920. gada 15.
septembrī, bet komjauniešus nogalināja 1919. gada 22. decembrī.
Skolotāja un skolas absolvente Gaida Dukse pastāstīja, ka skolas komjaunieši

patiešām bijuši aktīvi, piedalījušies dažādos konkursos, organizējuši pasākumus, bija
labas un teicamas sekmes mācību darbā, kas tad arī ir bijis noteicošais faktors, lai skolai

piešķirtu llvaroņu komjauniešu vārdu. Vēlāk skolas pionieru pirmorganizācija un

komjaunatnes pirmorganizācija tika nosaukta 11 varoņu komjauniešu vārdā, bet vēlāk
tautā vidusskolu ilgu.s gadus dēvēja par „ varoņu skolu”. Skola gaitenī izveidoja svinīgo
sienu, kurā tika izvietoti uzzīmēti 11 komjauniešu portreti. Portretus veidoja skolotājs
Egons Tālivaldis Ziediņš, jo skolotājs bija skolas noformētājs, viņš prata zīmēt

portretus, kā arī svarīgākos skolas notikumus fiksēja fotogrāfijās. 1950. gadā, pēc 11
varoņu komjauniešu vārda iegūšanas, skolas dzīvē ienāca vairākas jaunas tradīcijas.

Katru gadu 22. decembrī skolas kolektīvs devās lāpu gājienā uz komjauniešu kalniņu.
Skolā tika organizētas svinīgās līnijas pionieriem un komjauniešiem, notika viktorīnas,
konkursi, aģitbrigāžu uzstāšanās, salidojumi skolu pirmorganizācijām, ka nosauktas 11
varoņu vārdā, arī 1. septembrī pionieri devās nolikt ziedus pie Ļeņina pieminekļa

Valmieras centrā, bet komjauniešu klases devās uz varoņu kalniņu, kur nolika ziedus
pie varoņu pieminekļa. Šajos pasākumos tika teiktas, tam laikam, atbilstošas runas, kas

tika publicētas presē. „ Mūsu skola nosaukta Valmieras 11 varoņu komjauniešu vārdā.
Tas uzliek mums sevišķi lielus pienākumus. Valmieras 11 varoņi komjaunieši atdeva
savas dzīvības par to, lai cilvēce varētu sasniegt savu skaistāko sapni- komunismu. Cīņa

par ātrāku un pilnīgāku komunisma uzvaru turpinās arī mūsu dienās, lai gan citādos
apstākļos un citādā veidā. Par godu 11 varoņu- komjauniešu 35. gadadienai papildinājās

arī komjaunatnes rindas”- tā rakstīja VIIVKV komjaunatnes sekretārs Jānis Grīnbergs.

Valmieras Valsts ģimnāzijā

Vēsturēs cienīgs piemineklis Gaujas krastos un
absolventu atminas

Manas dzimtas stāsts

Darba autore
8.a klases skolniece
Paula Emīlija Kārkliņa
Vadītāja
Renāte Bērziņa

1. Padomju gadu vēsture
Padomju varas gados vidusskola ievērojami paplašinājās. 1981. gadā skolā strādāja
42 skolotāji, no kuriem 52% ir komunisti un komjaunieši. Skolā mācījās 772 audzēkņi tai
skaitā komjaunieši 85%, pionieri 96% un oktobrēni 100%.

Skolā tika izveidota plaša materiāli tehniskā bāze: mācību kabineti, darbnīcas,

radiomezgls, kas tika apgādāti ar modernām iekārtām, kas tajos gados bija pieejamas.

Tika panākts, ka visi 8. klases beigušie audzēkņi turpina apgūt vidējo izglītību.
Sākot ar 9. klasi skolēni darbojas ķīmijas novirziena klasē, kur skolēni paralēli iegūst
specialitāti, mācoties mācību ražošanas kombinātā. Blakus skolai tika uzcelta sporta halle

un līdz 8.klasei darbojās arī sporta novirziena klase.
Gadu no gada vidēji 30% audzēkņu skolā mācījās uz 4 un 5 (to gadu visaugstākie
novērtējumi). Skolēni uzrādīja labas zināšanas rajona un republikas mācību priekšmetu
olimpiādēs. Skola sagatavoja ļoti daudz jauniešus mācībām augstskolās.
Skolai bija spilgtas revolucionāras tradīcijas. Novadpētnieki apkopoja materiālus

par ievērojamiem semināristiem, piemēram, Leonu Paegli, Vilhelmu Knoriņu , Jēkabu

Alksni, Jāni Judinu un citiem.
Tradicionāli bija lāpu gājieni 22. decembrī uz Valmieras 11 varoņu atdusas vietu.

Skolā 80.gados bija iekārtota Valmieras 11 varoņu komjauniešu piemiņas istaba. Darbojās
tautu draudzības klubs „Lapa”. Skolas draugi bija Ļeņingradas apgabala Lugas 1.

vidusskolas skolēni un skolotāji, Tartu rajona Elvas vidusskolas un Cēsu 1. vidusskolas

kolektīvi.
Skolēni radoši strādāja literārās jaunrades pulciņā, izdeva savu žurnālu „Pīlādzītis”,
darbojās deju kolektīvos un koros.
Vidusskolu tās pastāvēšanas laikā līdz 1981.gadam beiguši vairāk nekā 6000

jauniešu. Daudzi dzīvē tajā laikā strādāja par atbildīgiem partijas, padomju darbiniekiem,
rakstniekiem,

augstskolu

skolotājiem,

pasniedzējiem,

skolotājiem,

inženieriem,

lauksaimniecības un rūpniecības kvalificētiem strādniekiem

2. Absolventu atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem
šogad 9.maijā Valmieras vecāka skola - Valmieras Valsts ģimnāzijā, svin savu

95.gadu jubileju.
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Skolas laiks mūsu dzīvē ir nozīmīgs posms - kādam ar zināšanām, citam - sporta
sasniegumiem, dziedātājiem - neaizmirstamiem kora mēģinājumiem, koncertiem un

Dziesmu svētku laikiem, dejotājiem - ar mēģinājumiem, koncertiem un Deju svētkiem!
Katram mums paliek atmiņā pirmā diena pirmajā klasē, lai gan īsta priekšstata, ko

mēs sagaidīsim no skolas tajā brīdī mums nav, bet noteikti zinām, ka iegūsim jaunus

draugus, iemācīsimies lasīt, rakstīt un skaitīt. Viss mums katram ir jauns un nezināms.

Skolā mēs iepazīstamies ar draugiem, skolotājiem, mājasdarbiem, pirmajām uzslavām un
aizrādījumiem,

pirmajām nobastotajām stundām. Tie

ir jauni piedzīvojumi un

pārdzīvojumi. Iemācāmies cīnīties par saviem mērķiem, iepazīstamies ar īstiem un
patiesiem draugiem, atpazīstam tos, kuri par tādiem tikai izliekas, iemācamies izdarīt

svarīgu izvēli turpmākajai dzīvei.

Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados skolas audzēkņi bija saistīti ar kolhozu
dzīvi. Viņi devās palīgā kolhozu ļaudīm rudeņos biešu, kartupeļu un linu novākšanā. Darbi

bija organizēti, gan veidojot brigādes ar konkrētiem darbības mērķiem, tā saucamās
„Lotosa” vienības, gan vasaras periodā arī individuāli, par konkrētu darbu veikšanu

kolhozu laukos, dārzniecībās un citur. Skolēnu darba rokas bija vajadzīgas it visur.
„Lotosa” vienības bija Vaidavas kolhozā ar dzīvošanu skaistā vietā „Gribiešos”, kas
noslēdzās ar kolhoza rīkotajām zaļumballēm. Septembros notika kartupeļu un linu

vākšanas talkas, kas notika Matīšu ceļa virzienā. Vasarās skolēniem bija jāstrādā skolas

puķu dārzā, jāravē tās, šī nodarbe gan īpaši negāja pie sirds, bet darbs bija jāizdara.

Tajos laikos pirmklasniekus uzņēma oktobrēnos, viņi nēsāja piespraudītes
zvaigznītes formā, kurām vidū bija Ļeņins bērnībā. Trešajā klasē beidzās oktobrēnu laiks,

tad visus oktobrēnus uzņēma pionieros. Tie bija svinīgi pasākumi, kurā tika norunāts
pionieru solījums un jaunie pionieri iepazīstināti ar likumiem, tad ar lielu atbildību un

lepnumu katram apsiets sarkanais kaklauts un piesprausta nozīmīte zvaigznes formā ar
liesmām un Ļeņina jaunības attēlu vidū. Notika ierindas skates, bija savs komandieris.

Pionieriem bija jāsalutē ar roku, viņiem bija savs karogs, kuru parasti ienesa zālē pirms
pasākumu sākšanās.

Kad bija sasniegti četrpadsmit gadi pionierus nomainīja komjaunieši. Viņiem bija

maza nozīmīte karoga formā ar Ļeņina attēlu vidū. Komjaunatnē varēja iestāties
brīvprātīgi, bet motivēja un pārliecināja, ka komjaunietis ir aktīvs, apzinīgs un atbildīgs

nākotnes komunisma cēlājs. Katram komjaunietim tika izsniegta sarkana biedra karte ar

komjaunieša fotoattēlu un biedriem bija jāmaksā ikmēneša biedra nauda - mēnesī
2.kapeikas.
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Skolā ir jāievēro noteikta kārtība, kādi būs šie skolēni, kas atradīsies tajā, tāda būs

skola, ja viņi būs sirsnīgi, zinātkāri, draudzīgi, kritiski, tad skola būs mājīga, vienota, spēs
aizstāvēt skolēnu un skolas intereses, skola nebūs tukša bez skolēniem ar plikām un
aukstām sienām.

3. Septiņdesmito gadu absolventi un aptaujas anketas
Pati pirmā intervijas sniedzēja, kas beigusi VVĢ (tajā laikā VllVKV) ir Edīte Viļ»Ca.-

Lojāne (mācījās no 1964.gada līdz 1975.gadam). Viņa skolā pavadījusi visus vienpadsmit
gadus. Pirmajā klasītē sāka mācīties 1964.gadā. Viņas pirmā skolotāja bija Gunta Šķērstiņa

(Opmane), par kuru ir visjaukākās atmiņas. Viņai interesanti un visādām aktivitātēm bagāti
ir bijuši vidusskolas gadi, mācījusies speciālajā ķīmijas klasē, skolotājs - Elmārs

Muzikants, kas saukts par skolotāju - leģendu. Skolā viņš bija nostrādājis ilgus gadus,

tādēļ arī viņu tā dēvēja, viņu skolēni respektēja un klausīja, liela uzmanība tika pievērsta
skolēnu apģērbam un matu sakārtojumam. Klase ir bijusi ļoti spēcīga, klasesbiedrs - Andris

Piebalgs, kas no 2004.gada līdz 2014. gadam bija Eiropas Savienības komisārs no Latvijas,

tagad Valsts prezidenta padomnieks.
Mācoties vidusskolā viņai tika dota iespēja sevi pārbaudīt skolotājas darbā, Edītes
kundze aizvietoja skolotāju Emīliju Ratnieci, mācīja vēsturi sestajās klasēs. Kopā būšanas

sajūtas bagātināja ikgadējie karnevāli, telpas dekorēja paši skolēni. Skolas gadu laikā viņa

iemācījās izprast teātri, grima un skatuves mākslu, tajā liels nopelns bija dramatiskā
kolektīva vadītājai Inārai Dreimanei.

Edīte Lojāne uzsvēra, ka padomju gados skolā bija jāiet arī sestdienās un viņu
klasei pielikta vēl viena latviešu valodas stunda, kas viņuprāt esot bijis netaisnīgi, tādēļ
nolēmuši visi kopīgi to „nobastot”. Visi kopīgi aizgājuši, bet puiši pa Semināra ielas pusi

atgriezušies skolā un gaidījuši latviešu valodas stundu, bet meitenes aizgājušas uz mājām.

Jaukas ir bijušas rudens kartupeļu un cukurbiešu talkas tuvāko kolhozu laukos.
Tāpat vislabākās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem ir Andai Rebinkai, kas

VllVKV mācījusies no 1965.gada līdz 1977.gadam, visus vienpadsmit gadus. Viņa

vislabāk atceras vidusskolas laiku, skolotāji bijuši ļoti zinoši un prasīgi, un skolēni neesot
īpaši žēloti. Viņas klase piedalījusies dažādos mācību priekšmetu konkursos, kur ieguvuši

uzvaras.

Ķīmijas skolotājs Elmārs Muzikants bija skolā ļoti ilgi nostrādājis, un Andas
Rebinkas (viņa ir matemātikas skolotāja VVV) klase bija pēdējā, kuriem viņš mācīja.

Viņš esot bijis ļoti stingrs ķīmijas skolotājs, kurš īpašu uzmanību pievērsis arī skolēnu
apģērbam un matu sakārtojumam. Visām pogām jaciņām gan zēniem, gan meitenēm bija

jābūt aizpogātām. Meitenēm mati bija jāsasien ar lentu un tikai tad stunda varēja sākties.
Skolā tad valkāja tumši zilas kleitas ar baltu apkaklīti. Vienreiz Andas kundze ieradusies
skolā sarkanā džemperītī un melnā sarafānā, par ko saņēmusi aizrādījumu un turpmāk

ievērojusi noteikumus.
Klases audzinātāja Ināra Dreimane mācīja krievu valodu un literatūru, un klasei
noorganizēja ekskursijas uz Ļeņingradu (tagad Pēterburgu) un Maskavu, uz Puškina

dzimtajām vietām. Uz Ļeņingradu klase brauca ar autobusu RAF, kurš varēja izspiest līdz

70 km/h, bet tas toreiz šķita normāli.

Pateicoties jaukajai vācu valodas skolotājai Mirdzai Zanderei vēl tagad Andas
kundze var sarunāties vācu valodā, lai gan nedēļā notika tikai divas stundas, kurās viņi arī

esot bieži dziedājuši vācu dziesmas.
Vidusskolas laikā viena no stundām bijusi militārās apmācības stunda, kas notikusi
krievu valodā. Militārās apmācības stundas sākušās ar nostāšanos ierindā pirmā stāva

gaitenī. Viens no klases zēniem bijis galvenais, viņš krievu valodā ziņojis, ka visi uz
militārās apmācības stundu ir ieradušies. Pēc tam skolēni gājuši uz stundu kabinetā,

pagraba stāvā, kur tagad ir skolas ēdnīca. Andas kundze atceras, ka bijis jāmācās par
ieročiem, par noteikumiem armijā, bijis jāmāk izjaukt un salikt Kalašņikova automāts, un

arī jāzina nosaukt visas detaļas, par to tika liktas atzīmes. Viņas skolas beigšanas atestāts ir

rakstīts gan latviešu valodā, gan krievu valodā un viena no mācībām bija elementārā

militārā apmācība. Andas kundzei šis mācību priekšmets nepatika.
Vizma Vasere (mācījās no 1976.gada līdz 1978.gadam) atceras, ka mācījās kopā ar
tagad sabiedrībā zināmo psihologu Viesturu Rudzīti, viņiem bijušas derības, ka Viesturs
noteiktā laikā, kamēr radiomezglā skan raidījums, apēdīs sviesta paciņu. Viņš derības

zaudēja, jo neapēda, un Vizmai tas bijis liels gandarījums, ka uzvarējusi.
Viņa dziedājusi korī pie skolotājas Līgas Veldes un atmiņā palikusi piedalīšanās
Dziesmusvētkos, Mežaparka estrādē, kur dziedāja dziesmu „Deņ pobedi”, kas bija nodeva

pastāvošajai iekārtai un tika izpildīta krievu valodā.

Arnis Bērns (no 1976.gada līdz 1978.gadam) spilgtā atmiņā viņam ir sava pirmā
skolotāja Meistare un vidusskolas gados Egons Ziediņš. Viņš divus gadus vadīja skolas

radio mezglu. Atmiņā palicis negadījums 1.septembra pasākumā, kad vajadzējis uzlikt plati
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un atskaņot tā laika (padomju laiku) himnu. Plate nav gājusi kā vajag (pa lēnu), viņš
mēģinājis to pagriezt ar pirkstu, bet nekas nav sanācis, bijusi pamatīga izgāšanās un

jāatskaitās direktorei Emīlijai Ratniecei un pārējiem skolotājiem. Arnis spēlējis ģitāru
skolas ansamblī, spēlējuši visos skolas pasākumos, kur visforšākie esot bijuši pilsētas
karnevāli, esot muzicējuši arī ārpus skolas.

Arnis atceras, ka matemātikas skolotāja Meija, esot bijusi ļoti stingra un maza
augumā, kad zēni neesot klausījuši vai nesekmīgi uzrakstījuši kontroldarbus, tad viņa

saņēmusi viņus aiz žaketes pogas

un aizvilkusi līdz kāpnēm, pati pakāpusies trīs

pakāpienus augstāk, lai ar zēniem būtu vienā augumā aci pret aci un tad audzināja.
Spilgti atmiņā palicis arī ķīmijas skolotājs Elmārs Muzikants (Arnis mācījies
ķīmijas klasē), kurš stāvējis klases priekšā, sācis runāt par uzdoto un kustinājis ausis, visi

smējušies, bet viņš teicis, ka „nesmejieties, nekādi joki nebūs un anekdotes arī nebūs”!
Skolotājs esot bijis ļoti cienījams vīrs, vienmēr ar dažādām krāsainām kaklasaitēm un

nēsājis platmali, kas līdzinājusies katliņam.

4.Astoņdesmito gadu absolventi un aptaujas anketas

Šo gadu absolventi skolas gadus atceras kā visjaukāko laiku, kas pavadīti samērā
intensīvi pateicoties ekskluzīvām personībām kā Andrim Piebalgam, Janīnai Grāverei,

Elmāram Kokinam, Tamārai Eglītei, Tamārai Ignatjevai, Egonam Ziediņam un citiem

skolotājiem.
Absolventiem atmiņā palikušas kora nodarbības, kas notika agri no rītiem pirms
stundām, kuras bieži tika „nobastotas”, jo tik agri piecelties arī tajos laikos bija grūti. Kori
vadīja skolotāja Līga Velde. Inga Zime atceras, kā koris sniedzis koncertus Sīmaņa

baznīcā, kā spilgtākais notikums palicis atmiņā koncerts, kurā dziedāja Džuzepes Verdi

slavenās operas „Nabuko” muzikālo fragmentu ebreju korim „Lido, doma, zelta spārniem”,
pēc izpildījuma publika bijusi stāvā sajūsmā.
Absolventiem atmiņā palikuša sporta stundas (tajā laikā fizkultūras stundas),

rāpšanās pa virvi, kas Ingai Zirnei ļoti nepatika, jo par „3” augstāku atzīmi nebija

iespējams nopelnīt. Māra Skujiņa atceras, ka tajos laikos bija ziemas ar dziļiem sniegiem,
un sporta stundās obligātā prasība bija slēpošana. Protams, sporta inventārs - slēpes, nūjas
un slēpošanas zābaki bija jānes uz skolu katram pašam. Distanču slēpošana notika uz laiku.

Anita Berga mācījās no 1978.gada līdz 1980.gadam. Viņai patika dziedāt korī.
Anitu aizrāva ķīmijas stundas pie skolotājas Austras Balodes, kā arī interesantas bijušas

fizikas stundas pie skolotāja Ludviga Egles. Ļoti kolorītas ir bijušas krievu valodas un
literatūras stundas pie Tamāras Ignatjevas, ja neskaitītu tos daudzos dzejoļus, kurus nācies

iemācīties no galvas. Skolotāja mācēja piesaistīt klases uzmanību ar jokiem un anekdotēm.
Lolita Taube mācījusies (no 1978.gada līdz 1980.gadam) ķīmijas novirziena klasē.

Vidusskolas gados bijis jāstrādā kādā pilsētas laboratorijā, viņa ar klasesbiedriem bijusi

praksē slimnīcas laboratorijā, tas bijis ļoti interesanti. Otrajā mācību gadā viņa kopā ar vēl
divām klases biedrenēm darbojusies skolas muzeja veidošanā.

No skolotājiem atmiņā vispaliekošākā ir krievu valodas skolotāja Tamāra Ignatjeva
- kas bijusi ļoti emocionāla, strauja, bet arī saprotoša, jo ne jau visu skolēni var paturēt
atmiņā. Notikušas arī civilās aizsardzības mācības, kuras mācījis skolotājs Ribaks, kur
vajadzējis apieties ar ieroci, to izjaukt, salikt un arī šaut. Šaušana mērķī bijusi ļoti

interesanta, bet šie prieki bijuši tikai dažas reizes. 10.klasē matemātiku un ģeometriju
mācījusi skolotāja Zinaīda Vaivode - stingra, prasīga, bet tajā pat laikā mācējusi ļoti labi
un saprotoši izskaidrot mācību vielu. Labsirdīga bijusi skolotāja Velta Egle, ko skolēni

mācējuši izmantot. Vienu ceturksni ceturtdienās pēdējās trīs stundas esot bijušas pie
skolotājas Veltas Egles, gandrīz lielākā daļa skolēnu to izmantojuši un no stundām
nobastojuši, arī Lolita, jo ātrāk varējusi tikt mājās (viņa katru dienu braukusi uz skolu no

laukiem 20 km attālumā). Ceturkšņa beigās skolotājai bijis jālūdz skolēniem apmeklēt kaut

dažas stundas, lai varētu izlikt atzīmes. Ļoti labas un siltas attiecības bijušas ar ķīmijas
skolotāju Janīnu Grāveri, kura vēl šodien tiek aicināta uz klases vakariem.

Māra Skujiņa (mācījās no 1971.gada līdz 1982.gadam) atceras, kā savu klases

audzinātāju-vēstures skolotāju Gaidu Dūksi ieslēdza mazajā telpā, kur glabājā,s kartes
(karšu bunkurītis), un paši devušies uz Gaujmalu atpūsties. Lieki piebilst, ka skolotājai
„kādu” laiciņu bija jāpavada mazajā telpā, jo mobilie telefoni tajos laikos nebija un neviens

ātri izpestīt no „apcietinājuma” viņu nevarēja.

Ikars Stalšāns, kas mācījās no 1976.gada līdz 1987.gadam pastāstīja par Civilās
aizsardzības dienām, kas tika organizētas reizi gadā. Skolā tika krusteniski ar papīra lentām
aizlīmēti logi, pastiprināti apmācīti skolēni lietot gāzmaskas un bija jāiepazīstas ar

evakuācijas plānu. Pasākums bijis visnotaļ pompozs. Skolas vadība to uztvērusi nopietni,
skolotāji un skolnieki kā kurš, pārsvarā ar smaidu. Bijis jāveic prognozēts eksperiments,

kas izgāzies, jo rezultātā izplatījušās burvīgās sērūdeņražu gāzes aromāts.

Dace Pāže - Rumbeniece (mācījās no 1986.gada līdz 1989.gadam) atceras vienu

no nedarbiem ko izdarījusi ar klasesbiedriem savam klases audzinātājam Jānim Krūzēm,
kurš ir bijis ļoti bargs un stingrs. Viņi apsmērējuši skolotāja krēslu un tāfeles švammi ar

līmi, pēc tam par sodu šim pasākumam bijis jāmazgā visas klases soli, krēsli un logi.

5. Divtūkstošo gadu absolventi un aptaujas anketas
Divtūkstošo gadu absolventi skolā pavadītos gadus atceras ar patīkamām emocijām,

vidusskolas gadi ir bijuši paši spilgtākie un patīkamākie. Skola no ārpuses likusies un
joprojām liekas kā skaists mākslas darbs, kā pils. Vecie spoku stāsti, ko stāstījusi skolotāja
Ineta Amoliņa. Klases vakaros centušies atrast kādu spoku klaiņojot pa gaiteņiem. Reizēm

pat viņiem licies, ka to redz un jūt. Visi absolventi lepojas ar saviem klasesbiedriem un
skolotājiem un ir lepni ar šo skolu, uzskata, ka skola devusi pamatīgas zināšanas, rūdījumu

studijām un patstāvīgajai dzīvei, kā arī katram pārliecību par sevi.
Ingai Rutkovskai (mācījās no 2000.gada līdz 2011.gadam) pirmā atmiņa, kas ienāca

prātā ir 1 .septembris, kad visi dziedājuši skolas himnu un pēc tam katrs saņēmis pa
Rūjiena.s saldējumam. Vēl atmiņā ir palikušas skolas disenītes, ko gaidījuši ar nepacietību,

pat tagad izdzirdot kādu vecu dziesmu skanam uzreiz prātā ir VVĢ disenes. Viņa vienmēr

atcerēsies skolas Aristoteli, kad bija jāpārģērbjas par veciem ļaudīm, pankiem un meža

zvēriem. Tas ir bijis tik uzjautrinoši, sēdēt stundās un censties kaut ko iemācīties, ja

visapkārt ir vecas večiņas vai panki ar cukurūdens ieveidotajiem matiem. Daži skolotāji arī
viņus ir atbalstījuši un bijuši saposušies, kā pasākumu varoņi. Pašas iesvētības bijušas
pārbaudījums gan degunam, gan fiziskajai izturībai. Bijušas gan zivju cīņas, gan eļļas

dzeršana, gan dažādu priekšmetu meklēšana tualetes podā un vēl daudz kas cits. Atmiņā

palicis tas, ka 11. klasē viņi tikuši uz Zelta Zivtiņas Čempionātu, saģērbušies melnās
drēbēs kā Adamsu ģimenīte un moto bijis „ll.c ir spēks, VVĢ būs nepārspēts!”
Inga atzīst, kad gājusi vidusskolā nav novērtējusi priekšrocības, kādas bijušas viņas
klasei mācoties matemātiku pie skolotājas Edītes Būmanes. Katru reizi, kad bijusi

brīvstunda, patiesībā tādas neesot bijušas, jo notikuša.s matemātikas, lai gan viņa
mācījusies humanitārajā klasē, kur matemātikas stundām nevajadzēja būt pārsvarā. Kā
viņiem tas neesot paticis, jo matemātika...Protams viņi to sapratuši, ka viņus gatavo

lielajiem eksāmeniem, bet tas bijis ļoti grūti. Tagad paskatoties atpakaļ, ka skolotāja pēc
eksāmenu rezultātiem esot viņus uzslavējusi un priecājusies, ir jānovērtē tas laiks, kas tika
ieguldīts, viņiem matemātikas nemīlētājiem, kaut ko iemācītu.

Marta Katana (mācījās no 2000.gada līdz 2003.gadam) eksaktā novirziena klasē,

kas bija pārsvarā, tādēļ līdzsvaram bija salīdzinoši daudz literatūras stundas. Kā izvēles
priekšmeti bija ģeogrāfija, psiholoģija, loģika un dažādas valodas. Marta dejojusi tautas
deju kolektīvā „Pērkonītis” un nodarbojusie.s aušanas pulciņā. Martas pirmais spilgtais
piedzīvojums bija “Iesvētību” nedēļa, kad desmito klašu skolēni tika pārbaudīti no vecāko

klašu puses. Viņiem tēma bijusi “Sūnu ciema zēni”, konkrētajā nedēļā atbilstošos tērpos uz

skolu nāca jau sākot no trešdienas, starpbrīžos bijuši dažādi pārbaudījumi zālē (piemēram:
malkas skaldīšana un kartupeļu mizošana). Un tad viss vainagojies piektdienas vakarā ar
īstu pārbaudījumu trasi tumšajā skolas ēkā. Viņa uzskata, ka šis pasākums ļoti daudz deva

klases kolektīva saliedēšanā. Spilgti pasākumi arī bijuši Ziemassvētku sarīkojumi ar klases

vakariem, skolas “Mis un Misters” un žetonvakari, arī sporta dienas un klases ekskursijas.
Piemēram, mācību darbā bijuši spilgti notikumi, kad literatūras stundā tika analizēta J.

Jaunsudrabiņa “Aija”, tika rīkota Aijas varones tiesa. Katram bijusi sava loma - apsūdzētā,
aizstāvība, prokuratūra, liecinieki, žurnālisti, viss argumentēts ar citātiem no grāmatas,

skolēni bijuši atbilstoši ģērbušies.
Martai par skolu ir saglabājušās ļoti labas emocijas. Viņa katru vasaru ar

klasesbiedriem un audzinātāju satiekas jūrmalā, “Tūjā”. Pirmo reizi viņi brauca pēc
vienpadsmitās klases ar satiksmes autobusu, un tā katru gadu. Protams, nekad nav pilnīgi

visi klasesbiedri, tomēr pulciņš savācas gana prāvs un ir patiess prieks satikties!
Madarai Kaupei (mācījās no 1999.gada līdz 2007.gadam) visinteresantākās bijušas
latviešu valodas un literatūras stundas pie skolotājas Dainas Sirmās. Tikusi uzņemta filma
„Purva bridējs”. Filma tikusi uzņemta pagrabā. Katram bijis no māliem jāpagatavo, kaut

ka.s tāds, kas asociējas ar grāmatā izlasīto. Paši sacerējuši dzejoļus un domājuši kā tos īpaši

pasniegt.
Atmiņā palikusi angļu valodas skolotāja. Viņai nepatika, ka klases puiši, kamēr
skolotāja nebija klasē, apēda viņas cepumus. Skolotāja bijusi ļoti dusmīga un traki

lamājusies. Skolotāja pateikusi tādus vārdus, kas viņiem palikuši atmiņā, „ja vienu pogu
aizpogāsi nepareizi, tad visas pārējās arī aizpogāsies nepareizi”.

Interesanti pasākumi bijuši Ziemassvētku sarīkojumi ar klases vakariem, skolas
“Mis un Misters”, kuri tikuši apmeklēti arī pēc skolas beigšanas. Žetonvakars arī palicis
atmiņā, kas no sākuma noticis kultūras namā un pēc tam skolā. Zālē spēlējusi dzīvā

mūzika, visas klases sanākušas kopā, bijušas draudzīgas, neviens nav ticis atstumts un
klasesbiedri nav šķiroti.

Klases audzinātājs Māris Priedītis esot bijis diezgan foršs skolotājs. Viņu klase
skolotājam ir bijusi pirmā audzināmā, tādēļ sākumā viņš esot diezgan nobijies bijis. Pirmā

ekskursija ar skolotāju bijusi uz Rīgu, teātra apmeklējums, pēc šīs ekskursijas skolotājs
pateicis, ka ar viņiem vairāk nekur nebraukšot, jo autobuss bijis pamatīgi piecūkots.
Atmiņā palikuši laivu braucieni, kas bija arī neveiksmīgi, apgāzās divas laivas, starp tiem
bija arī tādi, kas nemācēja peldēt. Viņi nenobijās, brauca tālāk un laivoja arī nākošajos

gados. Notika arī izbraucieni ar riteņiem, kādam nolūza pedālis, kādam vēl kaut kas cits,
bet viņu klasi tas vairāk saliedēja.
Egijas Kārkliņas (mācījās no 2007.gada līdz 2013.gadam) visneizmirstamākais, kas

paliks mūžam atmiņā ir laiks, kas pavadīts Jaunsargos.

No piedāvātajiem pulciņiem, kā jaunums skolā un Egijai, kaut kas nebijis un
nedzirdēts bijuši šie Jaunsargi, tā nu viņa iestājusies 2008.gadā un izzināja kas tas ir, gadu

apmeklējusi, pieradusi pie instruktora, tad apstākļi mainījušies, un nomainījies instruktors.

Laiciņu neapmeklējusi, tad izdomājusi pierunāt draudzeni, Artu, kurai izstāstījusi savas

izjūtas un piedzīvoto, līdz viņai arī radusies vēlme ko tādu pamēģināt. Nolēmušas iet un
iestāties Jaunsardzē, bet ieraugot jauno instruktoru abas saskatījušās un nobijušās, jo
gaitenī ienācis stalts, nopietns, bez smaida sejā, ar ūsām un formu mugurā -Jaunsardzes

instruktors. Klases biedrs, Emīls, meitenes iedrošinājis un viņas pieteikušās pie jaunā
instruktora.

Egijai tas ir bijis fantastisks laiks, lieliskā 216. Jaunsargu vienība un fantastiskais
instruktors Ojārs Ābols. Cienījams cilvēks, cilvēks- zelts, cilvēks ar harizmu, kas vienmēr

spējis nodarbībās aizraut un ieinteresēt. Viņš vienmēr bijis līdzās, ja bijuši spēka izsīkumi
pārbaudījos, viņš nav ļāvis padoties, bet sniedzis enerģiju un cīņas sparu.

Laiks, kas ticis pavadīts nometnēs, pārgājienos, sacensībās, izdzīvošanas

pasākumos nav aprakstāms, jo emocijas, kas tikušas piedzīvotas neesot aprakstāmas un
izstāstāmas, kā arī tas brīdis, kad pirmo reizi tikusi mugurā uzvilkta forma, bijis liels

lepnums un gods.
Jaunsardzē Egijai iemācīja pārvarēt sevi, izjust cik daudz var izdarīt, iepazīt sevi,
savus spēkus, pacelt pašvērtējumu, motivēt sevi un tiekties uz mērķi, iemācīties disciplīnu,

patriotismu.
Egija ieguvusi divas reizes labākā jaunsarga apliecību un atļauju nēsāt atzinības

zīmi. 2012.gada martā apmeklējusi Briseli saistībā ar pasākumiem Eiropas gada (2012)

ietvaros. Piedalījusies un soļojusi 18.novembra parādē -Krastmalā. Nokārtojusi ar

teicamiem rezultātiem V-4 līmeņa testus Alūksnē, iegūstot sertifikātu, pēc kura iegūšanas
viņa darbojas Zemessardzē.

Artai Pāžei (mācījās no 2007.gada līdz 2013.gadam) visspilgtākās atmiņas saistās
arī ar Jaunsardzē pavadīto laiku, tas bijis neaizmirstamākais piedzīvojumu laiks sešu gadu

garumā. Vēl joprojām, ar smaidu viņa atceras visu piedzīvoto un izdzīvoto, visas
nometnes, izdzīvošanas, pārgājienus un sacensības. Viņa domā, ka ir grūti visu to pastāstīt,

jo visas tās emocijas, kas ir bijušas ir vārdos neizsakāmas. Vislabākās atmiņas par
instruktoru Ojāru Ābolu, viņa patriotismu, vadītspēju, izdomu un humora izjūtu.

Arta iemācījusies un sapratusi to, kā var izdzīvot dažādos laika apstākļos, ieguvusi

patiesi daudz jaunus draugus no daudzām Latvijas pilsētām. Visnozīmīgākais un
vislielākais no piedzīvojumiem, ir bijusi 2012.gada 18.novembra parāde Krastmalā, tur

bijuši atlasīti paši labākie jaunsargi no Vidzemes un tajā skaitā bijusi Arta un viņas
draudzene Egija. Ar augstu atbildības un patriotisma sajūtu vienība veikusi savu

uzdevumu, pēc tam visi tikuši uzslavēti.
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Žetoni un žetonvakara pasākumi VVģ
Manas dzimtas stāsts

Darba autore:

8.® klases skolniece

Paula Krauze

Darba vadītāja:
Mag.hist. Ineta Amoliņa

1.žetonu svētku nozīme

Žetonu svētki - svinīgs sarīkojums vidusskolu un vidējo speciālo mācību, iestāžu

abiturientiem. Parasti to rīko februārī vai marta sākumā. Tas ir simbolisks apliecinājums tam, ka

tuvojas skolas beigšanas laiks, sākās pats atbildīgākais mācību posms - gatavošanās eksāmeniem.
Katrs jaunietis saņem žetonu, kurā iegravēta simboliska attiecīgās mācību iestādes zīme, gads, kurā

audzēknis beidzis skolu, dažkārt arī izlaiduma kārtas numurs. Vakara norise ir tradicionāla. Tajā
piedalās izlaiduma klases (grupas) un iepriekšējās klases (grupas) audzēkņi, pedagogi, dažkārt arī
vecāki un bijušie absolventi. Tiek izteikti novēlējumi, svinīgi pasniegti žetoni. Šo rituālu parasti veic

mācību iestādes vadītājs, bet to var darīt arī skolas goda audzēkņi - bijušie absolventi, pirmā
izlaiduma audzēkņi. īpaši tiek uzsvērts, ka žetons atgādinās - vienmēr jāsargā skolas gods. Savukārt
jaunieši pateicas skolas kolektīvam un vecākiem. Priekšnesumos, literāri muzikālajās montāžās

ietverti atmiņu mirkļi, dažādi notikumi no konkrētā kolektīva vai mācību iestādes dzīves. Norise ir
atkarīga no sarīkojuma organizētāju izdomas un aktivitātes. Beigā.s tiek organizēta diskotēka vai

kopīgs atpūtas vakars. Šo svinīgo notikumu var atzīmēt arī ģimenes lokā. Parasti tas notiek
nākamajā dienā, kad jaunietis saņem savu tuvinieku apsveikumus un laba vēlējumus; pēc tam var

kopīgi apmeklēt kādu kultūras pasākumu.

2. Žetons un žetonvakars
Ģimnāzijas muzejā glabājas skolas žetonu kolekcija. 1921. gadā skolas absolventi saņēma

pirmo žetonu, kas bija kā piederības zīme skolai. Žetons bija rombveidīgs, visu gadu absolventiem

vienāds, reizēm tika mainīts žetona dizains un krāsas.
1974. gadā skolas absolventi izgatavoja pirmo žetongredzenu, kas skolas direktorei Emīlijai

Ratniecei radīja nelielu satraukumu, jo žetons izskatījās pēc mazas āboliņlapas, bija izgatavots no
Latvijas laika sudraba pieclatniekiem (no vienas piecu latu monētas varēja izgatavot četrus

gredzenus) tos izgatavoja Igaunijā, Valgā, jo Valmierā nebija rotkaļu darbnīcas, kurā izgatavotu

žetongredzenu. Skolas kolektīvs draudzējās ar Elvi un Vilandes vidusskolām Igaunijā, kādā tikšanās
reizē skolēni uzzināja, ka igauņu skolās jaunieši žetonu vakarā saņem žetongredzenus. Šī ideja

aizrāva 11. klases meitenes, kuras ierosināja arī VllVKV absolventiem izgatavot žetongredzenus.
Gredzeniem bija nepieciešams sudrabs, ģimenēs tika glabāta.s Latvijas brīvvalsts sudraba lata

monētas, no kurām juvelieris izgatavoja lieliskus gredzenus. Dizainu paņēma no juveliera piedāvātā
2

kataloga, gredzens atgādināja nelielu četru lapu āboliņu, simbols, kas raksturīgs arī Latvijas dabai,

pat nenojaušot, ka tas piešķirs politisku nokrāsu. Paši jaunieši priecājās pārjauno žetongredzenu, to

lepni nēsāja, bet kādā ģimenē tēvs bija īpaši vērīgs un zinošs par Latvijas mazpulku organizāciju,
par šīs organizācijas simbolu - četru lapu āboliņu. Viņš devās uz partijas komiteju un ziņoja par

pretvalstisko izlēcienu. Skolā ieradās īpaša komisija, kas skolas direktorei izteica rājienu, ka nav
sekojusi un novērsusi šādu rīcību no jauniešu puses. Skolai dāvināto gredzenu noņēma, bet skolēni
skolu jau bija beiguši un gredzeni viņiem netika atsavināti. Jā, reizēm vecāku modrība dara savu, pat
nerēķinoties ar personīgā bērna sajūtām.

Pēc tam skolā atgriezās tradicionālie žetoni un tikai pēc 1990. gada skolas absolventi saņēma

žetongredzenus, vairākus gadus tiem ir nemainīgs dizains, gredzenus izgatavo Rīgas juvelieru
darbnīcā. Pamatā gredzenus skolēni un klašu audzinātāji izgatavo no sudraba, bet atsevišķos

gadījumos gredzeni tiek izgatavoti arī no zelta.

Katru gadu pirms žetonvakara iestājas pārdomu brīdis, jo visi gatavo teātra izrādi, kas
publiski tiek izrādīta vienu reizi mūžā, bet cik daudz laika un pacietības tā prasīja, it kā jau ne viens
negaužas, bet galvās raisās citas domas, sirdis pukst straujāk, jo jau pēc dažām nedēļām klāt pirmais

eksāmens un klases kopā būšana kļūst arvien retāka. Pirmās izrādes iestudēja un režiju veidoja
ārpusstundu darba organizatore Santa Tanenberga, bet vēlāk kā režisori tika pieaicināti profesionāli

Valmieras Drāmas teātra aktieri, piemēram, Imants Strads, kas skolēniem palīdzēja lugu izvēlēties
un iestudēt. Jaunie aktieri izrādes laikā dzied, dejo, reizēm skan fonogramma, bet jau vairākus gadus

mūziku atskaņo skolas ansambļi, tas šo pasākumu padara vēl patiesāku un reālāku.

Ieskats skolotāju un skolēnu pārdomās īsi pirms žetona vakara: „Žetonvakars ir visnotaļ

jauka tradīcija, tā prasa nopietnu gatavošanos, ievērojamus līdzekļus, savstarpēju sapratni un
sadarbošanos. Es domāju, ka žetonvakars ir tas brīdis, kad visi 12- tie sanāk kopā pirms pēdējā
atspēriena, kas aizvedīs lielajā dzīvē. Žetonvakars ir laba tradīcija, atskaites punkts pirms

eksāmeniem. Tas parāda, ka divpadsmitie jau neoficiāli beiguši šo skolu. Tas ir kas īpašs, tikai vienu
reizi mūžā. Žetona vakars nozīmē, ka sākas šķiršanās no divpadsmitajiem. Pēdējais sarīkojums, kur

viņi rāda, kādi cilvēki ir izauguši. Šis vakars noteikti nozīmē, ka sāksies pavasaris un tuvojas
eksāmenu laiks. Manā skatījumā ta.s ir svarīgāks par izlaidumu - mīļāks, intīmāks, balle, kurā

skolotājs var vairāk pabūt kopā ar audzināmo klasi. Šajā vakarā klases parāda savu «brieduma

pakāpi”. Žetona vakara veidotās izrādes ir neaizmirstamas, kad skolēni īsā laika periodā izdara

neiespējamo, viņi atplaukst, mainās, pieaug un gūst prieku par padarīto, protams, arī skolotāji bauda

šos neaizmirstamos brīžus.”
Skatuves augšējā, centrālajā daļā atrodas latvju rakstu zīme - Jumis, kurš nes dubultu veiksmi. To
novieto tikai goda vietā.

Publikācijas no skolas gada grāmatām

1994. gads.
Kāpēc februārī skola ir satraukta? Vidusskolēni un skolotāji aizņemti un steidzīgi? Kāpēc tā
mirdz acis un nepacietībā karst pēdas? Protams, februāris ir žetonu vakaru laiks. Lai žetonu vakars

izdotos lielisks, skolēni jau krietnu laika sprīdi gatavojas 26. februārim. Tā tas ir bijis jau gadu
desmitiem un laikam būs mūžīgi. Jo tuvāk nāk noteiktā diena, jo ilgāk vakaros ir gaiši lielie skolas
logi; tur rodas labākās un trakākās idejas. 26. februāris, pulkstens 17.00. Tas ir klāt - svinīgi
nopietns kā sapnis. Sapnis, kuru rada paši žetonu saņēmēji, Santa un Ints. Viņi ir atraduši vēstules,

kuras ir rakstītas skolai, kuras paši rakstījuši un tīšām pazaudējuši. Jo nevar jau atrast to, ko neviens

nav pazaudējis. Bet šīs vēstules tiek lasītas skolai un vecākiem, un draugiem, un visiem. Tik ilgs un
tajā pašā laikā tik īss ir laiks, kas pagājis šajā skolā, atmiņas un izjūtas ir krājušās un krājušās.
Dažbrīd neviļus pat nāka,s noraust kādu asaru. Nekas! Klases audzinātājas rokas spiediens un

piespraustais žetons, draugu atzinība liek uzplaukt Smaidam ikkatrā sejā. Smaids kļūst vēl platāks,

kad 11. klases ar nelielu ironiju un humoru apsveic žetonu saņēmējusZ-as un skolas vadības izteiktie

novēlējumi plūst kā zeltaini salds medus. Tad no šī gada absolventiem nekas cits neatliek, kā
piespraust žetonus arī saviem skolotājiem un, balsīm aizkustinājumā viegli trīcot, nodziedāt tik mīļo

un populāro Skolas Dziesmu.

Atmiņas par žeton vakariem VVģ
Ralfs Rutkovskis 2010. gada VVĢ absolvents
Mans žetonvakars notika 2010.gada pavasarī Valmieras kultūras centrā. Svinīgais pasākums

bija veidots no divām daļām, pirmajā bija žetongredzenu pasniegšana, otrajā - divpadsmito izrādīta

luga.

Žetona gredzeni mums bija veidoti tādā pašā dizainā, kādi tie ir šobrīd, ar skolas attēlu un
burtiem VVĢ gredzena priekšpusē, bet gredzena iekšpusē ir 2010.gads. Žetongredzenu pasniegšanas

brīdis mums visiem 12.b bija ļoti emocionāls. Tos pasniedza mūsu mīļā audzinātāja Indra Vēvere.

Gredzens bija kā zīme un apliecinājums tam, ka nu jau piederam ģimnāzijas absolventu pulkam.
Gatavojoties žetonvakaram, mēs 12. b un arī visi pārējie divpadsmitie, kļuvām īpaši saliedēti un
draudzīgi.

Pasākuma otrajā daļā režisores Santas Tanenbergas vadībā bijām iestudējuši Rūdolfa
Blaumaņa muzikālo komēdiju „īsa pamācība mīlēšanā”. Šo izrādi no sirds un ar pilnu atdevi

nospēlējām saviem vecākiem, skolotājiem un draugiem, kuri bija atnākuši uz šo pasākumu. Izrādē es
atveidoju divas lomas - biju viens no trijiem studentiem un karuseļu īpašnieks. Izrāde bija

interesanta ar to, ka tā bija muzikālā luga. Pavadījumu dziesmām un fona mūziku spēlēja skolas
ansamblis mūsu mūzikas skolotāja Mārtiņa Birņa vadībā. Izrādē bija ļoti daudz jādzied un tas mums

puišiem bija liels izaicinājums. Žetonvakars man ir palicis atmiņā kā jaukākais un sirsnīgākais

notikums 12. klasē. Pat tagad, pēc 5 gadiem, uzvelkot gredzenu jūtu, ka esmu viens no visas lielās
VVĢ absolventu saimes un ar to es lepojos. Savu žetongredzenu glabāju kā piemiņas zīmi un
atmiņas nākamajām paaudzēm, par neaizmirstamo un jauko vidusskolas laiku.
Mārtiņš Bimis VVĢ mūzikas skolotājs un 2011. gada 12.e klases absolventu audzinātājs

Man, kā klases audzinātājam, šis žetonvakars bija īpašs, jo šie bija mani pirmie audzināmie,
līdz ar to viss, kas saistīts ar žetonvakaru ir labi palicis atmiņā. Jau pati gatavošanās - žetongredzenu

pasūtīšana, priekšnesumu veidošana, apsveikumu sagatavošana un tam visam vēl klāt neliels

uztraukums, kā viss izdosies. Žetonvakarā arī es, kā klases audzinātājs saņēmu savu gredzenu.
Tagad to uzlieku īpaši svarīgos skolas pasākumos kā cieņas un piederības simbolu VVĢ.
Žetonvakara otrajā daļā, uz Valmieras kultūras centra skatuves, divpadsmitie spēlēja Māras

Zālītes traģikomisko dziesmuspēli „Uz Tobāgo!”. Šī izrāde bija kā jautrs un vienojošs posms visam

vakara pasākumam un galvenais jau pašiem divpadsmitajiem.

Ieva Bime 1989. gada absolvente
Mans žetonvakars notika 1989. gada pavasarī skolas svinību zālē, jo bijām tikai divas

vienpadsmitās klases (tajā laikā vidusskolas klases bija no 9. - 11.). Pasākums iesākās ar mūsu

dzejas un prozas montāžu par mājām, skolu un dzimteni. Mēs neiestudējām tādas muzikālas lugas,
kā to divpadsmitie dara tagad. Šim mūsu priekšnesumam sekoja svinīga žetona piespraudes

pasniegšana. Žetongredzenus izsniedza un ar laba vēlējumiem mūs sveica skolas direktors Līgonis

Bečers un mūsu 1 l.a klases audzinātāja Rasma Šause. Atšķirībā no pašreizējiem žetona gredzeniem,

mums bija sudraba piespraudes romba formā, kur uz tumši zila fona bija sudraba lielie burti ar
saīsinātu skolas nosaukumu VllVKV (Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskola).

Valmieras Valsts ģimnāzija

Mikusa Ankmana, Jura Jasāna un Baibas Antones atminu
stāsti par Valmieras Valsts ģimnāziju
9

9

Manas dzimtas stāsts

8.a klases skolniece:
Samanta Daugiša

Darba vadītāja:
Skolotāja Renāte Bērziņa

Pētījums
Esmu aptaujājusi 3 mūsu skolas absolventus, kuri ir mani paziņas.
Juris Jasāns - 1999-2003g.
Baiba Antone - 1992-2005g.

Mikus Ankmanis - 2000-2008g.
Skolā šajā laikā direktors bija Jānis Zemļickis, tas pats kas vēl šodien vada
skolu, tāpēc man bija paveicies un nebija jāmeklē papildus informācija par
iepriekšējiem direktoriem.

Jura klases audzinātājas bijušas, pamatskolā (9.klasē) Ināra Ezergaile,
vidusskolā (10-12.klase) Inguna Dukure. Interesantākais man Jura stāstā likās viss
saistībā ar skolotājiem, paskaidrojumi, kā arī stāsts par “gaziku” skolas pagalmā.
Piemēram stāsti par skolotājām, Renāti Bērziņu, kura pamatskolā pasniedza
ģeogrāfiju un stāstījusi par derīgajiem cietajiem izrakteņiem, kā arī pastāstīts par viņas
labo humora izjūtu. Skolotāju Ingunu Dukuri, kura pasniegusi Angļu valodu un vairs
nevarēja kādam uzticēties. Latviešu valodas un literatūras skolotāju Caru, kura
strīdējusies ar kādu klasesbiedru. Skolotāju Jāni Reinvaldu, kurš pasniedza Vēsturi un
bija ļoti satraukts par to, ka valsti nedrīkst dalīt divās daļās, un valsts ir viena. Un
protams par skolotāju Jāni Zemļicki, kurš kādā ģeogrāfijas stundā devis skolēniem
labus, labas dzīves apzīmējumus. Interesanti likās arī tas, kā Juris iepazinās ar savu,
tagad topošo sievu, Baibu.

Baibas klases audzinātājas bijušas, pamatskolā (1-4 klase) Marta Kakse, (5-9
klase) Māra Eglāja un vidusskolā (10-12 klasē) Uģis Švalbe. Visinteresantākais
Baibas atmiņu stāstā man likās tas, kā viņi fizikas un literatūras stundās tā vietā lai
mācītos, esot spēlējuši kārtis. Kā arī ļoti interesanti likās tas, kā Baiba pastāstīja par
savu aizraušanos ar psiholoģiju, kura aizsākās pie skolotājas Jolantas Šekstello vienā
no psiholoģijas pārbaudes darbiem, kad Baiba centās špikot. Interesanti likās arī tas,
kā Baiba iepazinās ar savu, tagad topošo vīru, Juri.

Mikusa klases audzinātājas bijušas, pamatskolā Inga Valtiņa, bet vidusskolā
Signe Ābola. Mikusa stāstā man interesanti likās stāsti par skolotājiem. Stāsts par
skolotāju Viju Mastiņu, kura skolēnus sagaida savās stundās ar siltām picām. Sporta
skolotājs Zigmunds Ezergailis, kurš katru stundu atļauj darīt ko vēlas, bet gada beigās
vienā stundā liek izpildīt visus fiziskos testus. Komisks man likās stāsts par to kā kādā
reizē viens no skolas huligāniem, kurš mācījies Mikusa klasē, viņu sauca Andris, esot
nolēmis ka vajag tā teikt “tikt vaļā” no bargās Latviešu valodas un literatūras
skolotājas Klapenkovas. Viņš kādā no starpbrīžiem esot pildspalvas kodoliņa saturu
izlējis skolotājas zābakos, kā rezultātā klase tika pie jaunas skolotājas. Lazdiņas.
Mikus stāsta, ka ar skolotāju Bērziņu varēja sarunāt lai palaiž no stundām, bet ar
vienu noteikumu, ka ir obligāts mājasdarbs.

šajā laika posmā, pēc manu aptaujāto stāstītā, skola ir bijusi ārkārtīgi
interesanta ar daudz un dažādiem notikumiem, pasākumiem u.t.t. Man bija ļoti
interesanti un smieklīgi lasīt visas šīs anketas, jo neviens no manis aptaujātajiem
skolas absolventiem nebija teicamnieks un mēdza savārīt kādas “ziepes"

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsts ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu
mērķis ir apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt
interesantākos, jautrākos, ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu
stāstus, saprast skolas dzīves gaitu dažādos laika posmos.
Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti īpašos sējumos, kuri ikdienā
atradīsies ģimnāzijas muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents
pētījumos, stundu vai pasākumu laikā.
Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?
Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai
elektroniski. Ja iespējams, pievieno arī ieskanētas tā laika fotogrāfijas.

Vienošanās ar atmiņu sniedzēju
Atmiņu sniedzējs

Juris Jasāns
Laiks, kad mācījās skolā
1999-2003

Telefona numurs

E-pasta adrese
Juris.jasans@gmail.com

Intervētājs

Vārds, uzvārds
Samanta Daugiša
Klase, audzinātājs

Renāte Bērziņa
Telefona numurs
+ 37129299190
E-pasta adrese
sdaugisa@gmail.com

Intervijas norise
Laiks 21.02.2015
Ilgums___________
Vieta Rīga, Latvija
Vienošanās
Es, Juris Jasāns, piekrītu savu atmiņu stāstījumu iekļaut ģimnāzijas muzeja krājumā.
Neiebilstu, ka tās pilnīgi vai daļēji būs pieejamas publikācijās.
Paraksti
Atmiņu sniedzējs
Intervētājs

Kurā laika Tu mācījies skola? 1999. līdz 2003. gadam
Kas bija Tavs klases audzinātājs? 1999. gada -2000. gadam (9. klase) skolotāja
Ezergaile, 2000. gada -2003. gadam (vidusskola) skolotāja Inguna Dukure.

Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs
spilgtākais/ie notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem?
Vēlējums skolai 95. gadu jubilejā!

Par mācībām un mācību darba organizāciju daudz ko stāstīt īsti nav, jo mācīšanos

nevarētu nosaukt par manu tā brīža prioritāti. No 1999. līdz 2000. gadam mācījos aktīvi, jo
vajadzēja iekļūt vidusskolā, jo tikko biju pārcēlies uz Valmieru no Rūjienas vidusskolas.

Jāatzīst, ka pārcelšanās iemesls nebija skola, bet vairāk saistīta ar sporta dzīvi, jo mainījās

jaunatnes basketbola līgas nolikums. Izmaiņas nozīmēja, ka Rūjiena palika otrajā divīzijā,
bet, lai spēlētu augstākajā līmenī, vajadzēja spēlēt pilsētas sastāvā, kurai bija visu vecuma
grupu komandas. Plus, iepriekšējā gadā uz Valmieras Ģimnāziju (VĢ) bija pārcelies

vecākais brālis, kas loģiski mani no vecāku mājās pārcēla uz Valmieru un Valmieras

Ģimnāziju, tajā laikā tā sauca.
Pēc 9. klases jau dzīvē mainījās prioritātes un ar sportu gribējās tikt vēl auķstakos
_ _
_
_
_
c*
„plauktos”, līdz ar to, sports bija lielākā sadzīves daļa, uz skolu gan gāju apzinīgi, ar retiem

izņēmumiem, stundās centos klausīties, bet pieļauju, ka skolotajām viedoklis par manu
uzmanību bija mazliet atšķirīgs. Par to liecināja arī reiz klases audzinātajās sagatavotais
paziņojums vecākiem, ceru, ka izdosies kādreiz šo papīru atrast, kur melns uz balta bija

rakstīts „skolas darbam nopietni traucē ārpusskolas sporta nodarbības.” Par to gan vecāki
mazliet satraucās, bet mana atbilde bija, kas toreiz skolotāju uz mirkli padarīja bālu un klusu
- „nu bija prieks ar visiem jums iepazīties, jo traucēkļus man nevajag.” Protams, nekur no

skolas prom iet netaisījos.
Vidusskolas gados nācās rakstīt arī kādu paskaidrojumu, kas man ļoti patika.
Nevarētu teikt, ka gaidīju šo notikumu, bet no tā nebijos, jo paskaidrojumos centos
būt pēc iespējas izsmeļošāks un patiesāks. Piemēram, reiz bija jāraksta paskaidrojums
par skaļo uzvedību stundās. Paskaidrojumu sāku ar skaistu stāstu par to, kā no rīta biju
pamodies, cik ļoti priecājos par saulaino dienu un rīta pastaigu 30 minūšu garumā,
ejot uz skolu pār dzelzīti, un kā saule bija mani mazliet apmānījusi, jo ārā vēl nebija
tik silts, cik vasarīgi biju saģērbies. Turpināju ar īsu pirmo stundu apmeklējuma stāstu
un tad pievērsos arī konkrētajai

viņa atgriezās laicīgāk, tas ir pirms mums, un sagaidīja ar tekstu - “Te jau redz

kuram var un kuram nevar uzticēties”. Sīkāk viņa nepaskaidroja, tādēļ šo mācību vēl gribu
apgūt.

Mans vidusskolas novirziens bija eksaktais, tādēļ ķīmija un fizika ļoti interesēja. Jo
īpaši ķīmijas stundu laboratorijas darbi, kur ļāva jaukt dažādas vielas. Reiz bija tāds arī
fizikā, tieši elektrotehnikā mācoties paralēlos un ķēdes slēgumus, un, kā smejies, šīs tiešās
iesaistes palikušas atmiņā viss vairāk.

Ņemot vērā ka biju sportists, tad bieži piedalījos dažādos „anonīmajos vieglatlētu”

pasākumos, kā mēs tos mēdzām saukt. Rudens krosi, vieglatlētikas sacensības, basketbola

spēles starp skolām utt.

Neskatoties uz savu, varbūt mazliet vieglprātīgo pieeju akadēmiskajam darbam, skola
palikusi ļoti pozitīvi atmiņās, jo atmiņās gremdēties ir patīkami, un ar skolas biedriem

vēljoprojam sanākam aprunāt skolas gadus un ikdienišķas lietas, bet viss vairāk atmiņā
palicis tomēr ar mācībām nesaistītais, protams, skaitīšana, epitetu izmantošana, fizikas
izpratne ir saglabājusies, bet tām atmiņām nav tās „smeldzes”.

Vispozitīvākā atmiņa, šķiet, ir no 12. klases, kur literatūras skolotāja stundas laikā

lika apmeklēt „Zvirbuli” jeb „daiļmutētāju konkursu”, kā mēs to saucām. Protams, ierašanās
bija obligāta, bet šķiet pati skolotāja šo soli vēlāk nožēloja, jo nebijām tie klusākie no
klausītājiem, bet bija viens dzejolis, ko skaitīja ,jauniņā”, kas piesaistīja manu uzmanību.
Godīgi, tai momentā viņas vārdu, šķiet, neatcerējos, ne arī dzejoļa nosaukumu, tam laikam

ļoti tipiski. Turklāt no tā ko biju saklausījis, paralēli darot citas lietas, biju pārliecināts, ka
dzejolis bija par šūpolēm. Tad nu ar šīm „šūpolēm” arī sāku lenkt šo meiteni, aicinot

šūpoties. Un pat uz švaki uzrakstīta fizikas kontroldarba otras puses, rindās sarindojot

divdivdomīgus epitetu savārstījumus, protams, savu vārdu noplēsu nost, kā jau īsts
džentelmenis, šo papīru saburzīju un iemetu meitenei pa pakausi. Nav brīnums, ka viņa līdz
pat manai absolvēšanai tā arī „nedevās” rokās. Bet aprunāties un apmainīties ar Smaidiem

vienmēr izdevās. Priecīgākais no tā visa ir tas, ka šis stāsts kas iesākās mazliet kā joks,
mazliet kā nē, tomēr izrādījās auglīgs un pirmais randiņš notika pēc manas absolvēšanas

2003. gada decembrī. Tā nu tieši vai netieši, bet VĢ ir spēlējusi gluži nozīmīgu lomu
sadzīvē, kad divi pretpoli veido nešķiramu savienojumu vēl šobaltdien.
No sadzīviskā viedokļa nevaru nepalielīties, bet uzskatu, ka tieši 2003. gada
absolventi bija tie, kuri panāca, ka Valmieras Ģimnāzija, tika pie ilgi kārotā
Valmieras Valsts Ģimnāzijas titula, jo, ja pareizi saprotu stāstīto, tad tieši 2003. gada

izlaiduma eksāmenu rezultāti bija pēdējie, ko ņēma trīs vai 5 gadu kopgriezumā. Līdz
ar to jūtos lepns, ka manas atzīmes ir sekmējušas skolas izaugsmi, vai vismaz
nenovilka to lejā.
Vēl no skolas laika atmiņās ir palicis „gaziks”, kas gadiem stāvēja skolas pagalmā.

Izbraukt ar to mums neizdevās, bet dislokācijas vietu tas vienā dienā mainīja, ar nelielu B-12
iesaisti. Tās rezultējas ar to, ka nākamajā dienā klases audzinātāja Inguna bija novesta līdz
asarām, un mācību pārzinis Reinvalda kungs ar Zemļicka kungu bija klasē un „audzināja”
mūs. Skumjākais tai visā bija tas, ka Inguna nemaz nenojauta par notikušo, līdz kāds no

minētajiem kungiem to nepaziņoja, jo viņa mūs no lapu grābšanas bija novērsusies kādas 15

20 minūtes. Mēs savu daļu nostrādājām nevainojami. Vienīgais, kas redzēja mūs darbībā,
bija „Pliska” (savējie sapratīs) sīkāk nekomentēšu, lai „vainīgais” nepārdzīvotu, jo nekādas

sliktas vai negatīvas izpausmes pret viņu nejūtu.
Skolai novēlētu būt tikpat nozīmīgai daļai arī citu audzēkņu dzīvēs, lai izdodas veidot

bērnus ne tikai „ grāmat-gudrus”, bet arī „dzīves-gudrus”, jo šis veiksmīgais klases
iedalījums, manuprāt, ir veicinājis manu pašizaugsmi un dzīvesprieku. Tādēļ arī gribētos, lai

nākamie absolventi iegūst zināšanas, kas noder par tām nedomājot un pamatīgu devu

dzīvesprieka, ko sniedz izveidotās attiecības skolās, jo tās var celt, protams, var būt arī
pretējs efekts, bet novēlu to pozitīvo.
Un vienreiz, lūdzu, pielieciet to izdaudzināto lustru otrāstāva zālē, jo to neesmu vēl

redzējis.

Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras 11 Varoņu komjauniešu vidusskolas

absolventu atminas

Manas dzimtas stāsts

Darba autors:

8.a klases skolnieces

Vinetas Kraines
Darba vadītājs:
Latvijas, Pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Renāte Bērziņa

Pētījums
Es uzzināju to, ka šo trīs absolventu atmiņas bija ļoti interesantas un aizraujošas, kurās viņi labprāt
dalās ar mani.
Mani skolas absolventi mācījās no 1957,gada līdz 1996.gadam.

Jānis Streiba mācījās no 1957.g. - 1964.g. Mācības parasti notika vienā un tajā pašā klasē. Kabineti
bija tikai ķīmijas, fizikas un mūzikas audzināšanas stundām. Fizkultūras stundas siltā laikā parasti
notika stadionā pie skolas, bet ziemā bija slēpošana. Skolā bija slēpju bāze, kur tiem, kam pašiem
nebija slēpes, tās deva uz fizkultūras stundu, jāslēpo bija visiem. Vidusskolas klasēs paralēli mācībām
apguvām arī specialitāti darbam pie skolas. Viņu klases meitenes mācījās par audējām, bet zēni par
aušanas steļļu palīgmeistariem. No skolotājiem visspilgtāk atmiņā palika ; E.Muzikants - ķīmija,
M.Līcītis- fizika, L.Valg^^ mūzika, A.Lezdiņa - latviešu valoda, M.Meistare - ģeogrāfija, R.Velberga matemātika un klases audzinātāja, J.Grīnbergs- vēsture. Skolas direktors bija Pēteris Kampars, viņš
pats bija gados jauns, ļoti aktīvs, ņēma aktīvu dalību visos skolas pasākumos, vienmēr atrada kopēju
valodu ar jaunatni.

Sandra Grīnliņa mācījās no 1978.g. - 1989.g. un klases audzinātāja man bija R.Šause. Mācoties šajā
skolā laiks bija piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem bagāts. Mazās klasēs, pie skolotājas Ā.Pelses patika
viņas lielā izdoma rīkot dažādus pasākumus kopā ar vecākiem. Ko tad mazajiem vajag? TusiņusI Gāja
arī uz bēniņiem, kur nebija ļauts iet, baložus baidīt virs lielās aktu zāles. Ļoti patikušas stundas pie
A.Skrastiņa, tās bija militārās stundas, ko ar lielu degsmi viņš pasniedz. Rasēšanas stundās dabūja
noņemt visas rotaslietas, citādi skolotājs Ribaks visas noņēma un vairs neatdeva.
Dace Streiba mācījās no 1986.g - 1996.g. Skolā visiem bija formas un pie formas obligāti bija jābūt
Oktobrēna zvaigznītei. Lielākiem bija sarkani kaklautiņi un galvā sarkanas cepurītes, viņus dēvēja par
Pionieriem. 1.septembrī vienmēr ar ziediem rokās devāmies uz pilsētas centru, kur bija piemineklis
Ļeņins. Protams bija jāiet arī viņa dzimšanas dienā. Skolā bija ļoti stingra kārtība, nedod Dievs, ja
dvesa kādu lieku zilbi, momentā skolotāja ar lineālu pa pirkstiem sita un aizlika aiz durvīm. Pēc tam
pie skolotājas uz konsultāciju. Tad nāca juku laiki un skola ieguva jaunu nosaukumu Valmieras 1.
Vidusskola. Tad skolā atcēla formas, urā! Bet viss pārējais jau palika. Patika tas, kā skolā visu laiku
tapa jaunas telpas. Pagrabiņā izveidoja garderobes, arī ēdnīca lēnām paplašinājās. Ļoti patika
fizkultūras stundas, jo tās notika piepūšamajā hallē. Zēniem ļoti patikās hallei nolaist gaisu, lai stundas
nenotiktu. Protams 1. aprīlis jau neizpalika, bez jokiem. Kur puiši paņēma līdzīgu akmeni krītam, to
nokrāsoja baltu un uzlika skolotājai uz tāfeles. Protams skolotāja ar akmeni sabojāja tāfeli, tad
skolotāja viņiem uzdeva kontroldarbu dubultā, kā par sodu. Pats atraktīvākais bija starpbrīžos skriet
uz Maizes kombinātu pēc baltmaizes, kuru nevarēja nopirkt noteiktās stundās. Bet pats trakākais bija
tad, ja netika laicīgi atpakaļ uz stundu, tad tu ar savu maizes kukulīti varēji grauzt aiz durvīm vai arī
padalīties ar skolotāju un pārējiem klases biedriem. Jautri jau gāja arī ziemas laikā. Slēpošana un
slidošana vai pa kalniņu nošļūkt. Distanču slēpošana vienmēr bija labākās. Ļoti tās patika, bet pats

trakākais jau bija ar slēpju ņemšanu uz māju, kuras vienmēr tikai aiznesu pavasarī, bet vienu gadu pat
vasarā. Cilvēki pasmējās par mani „ Slēpotāja vasarā!”

Nobeigums
Es esmu apkopojusi Valmieras 11. Varoņu komjauniešu Vidusskolas absolventu, jeb Valmieras 1.
Vidusskolas atmiņas un viņu fotogrāfijas. Kopā es aptaujāju 3 cilvēkus, divas no tām bija sievietes.
Šī darba problēmas bija tādas, ka šie absolventi ilgi rakstīja savas atmiņas par skolu, tāpēc šis darbs
ļoti ilgi ievilkās, kā arī dažiem no absolventiem nebija fotogrāfiju, jo visas ir kaut kur pazudušas.

Man patika šo absolventu atmiņu stāsti par skolu, jo tie tiešām bija interesanti un varēja aizdomāties
kā tas viss bija agrāk.
Interesantākais bija tas, kā Dace stāstīja par sporta stundām, kuras agrāk notika piepūšamajā hallē un
kad zēniem esot paticis laist gaisu no viņas ārā, lai tik stunda nenotiktu.

Vēl ieinteresēja Jāņa stāsts par skolas interesantāko notikumu, kad blakus skolai katrai klasei esot bijis
iedalīts neliels dārziņš, kurā viņi sēja un novāca dažādus dārzeņus, kā arī puķes. Kā arī vasaras
brīvlaikā katram bija jānostrādā skolas labiekārtošanā 3-4 dienas dažādos darbos, ja dienas nebija
nostrādātas tad nākamajā klasē nepārcēla.
Kā arī Sandras darbā spilgtākais kas palika atmiņā bija tas, kā viņa stāstīja ka bija jāiet uz skolas
direktores kabinetu auklēt viņas mazbērnus ( vai bērnus) un viņi tika tad atbrīvoti no stundām.

Es domāju kad savu mērķi es esmu sasniegusi, jo esmu uzzinājusi visu ko es vēlējos zināt.

Daces Streibas ( Stiglicas) fotogrāfijas no skolas laikiem.

1. septebris 7.klasē

2. rinda no labās puses trešā (autors; nezināms)

Tautas deju „Pērkonīts" koncerta, vadītāja Liesma Ērgle. No 3.klases iestājos dejošanā, kā arī
balsojām un lēmām par kolektīva nosaukumu, protams tikai tie kas dejoja. Piedalījos gandrīz visos
koncertos un ļoti labi mums gāja skatēs, kā arī divas reizes esmu bijusi dziesmu svētkos un tālākais kur
mēs ar kolektīvu dejojām bija Koknese, bet tā visas atskaites notika Vidzemes slimnīcas kultūras
namā.

Sandras Grīnliņas fotogrāfijas no skolas gadiem

9.A klases izlaidums
1. rinda no kreisās puses, vācu un angļu valodas skolotājs E,Ziediņš,matemātikas skolotāja Margarita
Zīverte, latviešu valoda Aija Liepiņa, pirmā skolotāja viņu klasei Ārija Pelse,skolas direktors Andris
Piebalgs,klases audzinātāja,angļu valodas skolotāja Rasma Šause,ģeogrāfijas sk.Dace Zemļicka,
mūzikas sk. Līga Velde, zīmēsānas sk. Narbute

2. rinda no kreisās Ligita Vanaga, Sandra Grīnliņa, Gunita Tama, Indra Pētersone, Dace Karlivāne, Aiga
Blumberga, Ingūna īvāne Sintija Rullīte, Dace Tetere, Agita Klabata, Sandra, Sintija Makējeva, Iluta
Šoka, Guna Ribaka, Inese Bērziņa, Gita Upeniece, Inga Leinasare, Ligita

3. rindā puiši Andis,llgvars Tomsons, Jurijs Koškins, Kaspars Salnājs, Gints Vanags, Harijs Pētersons,
Jānis Plešs, Aigars Martinsons, Gints, Māris Bartulāns, Zenons Narbuts, Jānis Bērziņš
Izlaidumā meitenēm obligāti bija jābūt baltām blūzēm un svārkiem, kas ir pāri celim. īsāki nevarēja
būt.

Manas dzimtas stāsts
Šo darbu izvēlējos rakstīt par kādu atgadījumu, kas noticis skolā, kurā es
mācos, bet agrāk mācījās mans tētis. Mans tētis, līdz ar sporta klases nodibināšanu

iestājās Valmieras 11. varoņu komjauniešu vidusskolā (VllVKV). Tas bija 1981.
gadā, kad viņam bija 12 gadi un viņš gāja 6. c sporta klasē.

Laikā, kad tētis mācījās, skolā strādāja daudzi spēcīgi un interesanti pedagogi.
VIIVKV tajā laikā lepojās ar foršākajām skolas ballītēm Valmierā, uz kurām centās
ierasties gandrīz visi Valmieras jaunieši. Tā tas bija pateicoties ārpusklases dzīves

organizatoram un aktīvistam Elmāram Kokinam un, protams, arī pašiem jauniešiem,
kuri tajā laikā mācījās šajā skolā. Tā laika fizikas skolotājs un vēlāk skolas direktors

Andris Piebalgs arī bija viens no skolas veiksmes atslēgām, kurš pašlaik ir ievērojams
politiķis, proti, eirokomisārs. Sporta klase skolā izcēlās ar to, ka skolotāji nelabprāt

mācīja to klasi, jo jaunieši bija sabraukuši no dažādām Valmieras rajona skolām un
dažādiem raksturiem, kuri izrādījās ne tie labākie. Klase dalījās divos sporta veidos -

riteņbraukšanā un vieglatlētikā. Klasē puiši bija vairāk, 11 meitenes un 20 puiši. Bet

meitenes nedarbos daudz neatpalika no puišiem. Kādu dienu, lai „norautLr fizikas
stundu, kad skolotājs vēl nebija klasē, meitenes ieraudzīja, ka uz galda ir skolotāja
brilles un izdomāja viņu izjokot. Vjetnamiešu ziede (tautā saukta par zvaigznīti)

izrādījās efektīva uz skolotāja briļļu rāmja. Asaras bira kā pupas un pus stunda
nenotika.

Kā jau saprotam, jaunieši paliek jaunieši, īpaši nekas nav mainījies, jo arī
mūsdienās cenšas novilkt laiku no stundām, bet, manuprāt, ne ar tik brutāliem

paņēmieniem. Kā arī zinām, ka direktori cits pēc cita, cenšas cik var skolu noturēt
līmenī un turēt skolas prestižu. Arī mūsu tagadējais direktors skolai atdod visu sirdi,

lai tikai skola būtu pamanāma arī ārpus Valmieras robežām.

Valmieras Valsts ģimnāzijas 11. C klases skolniece ElīzaTaima

Tā kā es neesmu valmieriete, man pašai ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu par
Valmieru. Man ir paveicies, ka man ir atsaucīgi radinieki, kuri dzīvo Valmierā. Ieva Sīmane
(Kvietiņa ), bija atsaucīga uz manu lūgumu pastāstīt kādu jauku notikumu. Un lūk viņas
atminas.
Kad tā jāsāk domāt un atcerēties, kuras atmiņas tad ir visspilgtākās, tik viegli nemaz
nav. Atmiņas par mācību procesu? Nē, skola, kā skola, mācības, kā jau mācības - savu reizi
grūtāk, savu - vieglāk, citreiz - interesanti, bet tad jau atkal viss apnicis. Starpbrīži? Jau
interesantāk, bet arī nekā ļoti spilgta. Un jā - ir taču ārpusklases pulciņi! Tieši ar to - TDK
„Pērkonītis " - saistās vislabākās, jautrākās, skaistākās un trakulīgākās atmiņas! Jo tur taču
pavadīti 13 lieliski gadi.
Kā jau vienmēr, kad „Pērkonītis" dodas „dzīvē", viens ir pavisam skaidrs-jautrība un
kaut kas pilnīgi negaidīts ir garantēts. Bet ko var gribēt no milzumforšas kompānijas? Kad ir
iespēja doties uz festivālu Slovākijā, atkal ir skaidrs - ja patiešām brauc visi tie, kuri par to
runā, tad ir jābrauc lai tur lūzt vai plīst.
Un tā - 2003. Gada augusta pēdējā un septembra pirmā nedēļa tiek ziedotas šim
cēlajam mērķim - vest latviešu tautas deju un „Pērkonīša" vārdu uz Slovākiju. Somas
sakravātas, tērpi izgludināti, kabatas nauda sapelnīta vai izdīkta no vecākiem, un ballīte divu
nedēļu garumā var sākties. Pēc apmēram jau pusotras dienas jau esam pirmajā galamērķī Slovākijā, pirmais koncerts, pirmie iespaidi un pamatīgs karstums, ko biezie vilnas tautas
tērpi nemaz nepadara vieglāku. Ceļojums rit pilnā sparā - koncerti, ekskursijas, gājieni,
jautrība, jautrība, un vai es jau minēju, ka jautrība?
Pavisam nemanot ir pienācis arī pirmais septembris. Ir taču jāatzīmē! Tā kā bijām
vairāki divpadsmitie, nedaudz saskumām, ka mums garām ies jaukā mazo pirmklasnieku
ievešana skolā, bet - forši, ka esam Slovākijā un apkārt kalni - pārdzīvosim. Nu ko - ir jau
apmēram 10:00, jāsāk svinīgā daļa. Un arī ideja - kompensēsim savu pirmklasnieku trūkumu
ar mūs piektklasniekiem ( viņi taču arī ir sīkie! ), un ievedīsim viņus «Lielajā" skolā ( tad ,,
Lielajā " skolā mācījās no 5. Līdz 12. klasei). Visi sastājās svinīgajā līnijā, tiek «ienests" Latvijas
karogs, un atskan zvans - cienījamā skolotāja Gunita Martinsone ar nazi dauza bleķa krūzīti,
un tik pat cienījamie divpadsmitie ved savus piektos, no kuriem dažs labs ir gandrīz tikpat
garš ( nu vismaz es ar savējo piekto bijām gandrīz viena auguma). Principā viss, kā pieklājas 1.
septembrī - karogs, sīkie, himna, mūsu bosa Liesmas uzruna, satraukums ( vairāk gan tāpēc,
ka pēcāk dosimies kalnos pārgājienā ), skolas zvans, un tas viss - skaistā, saulainā basketbola
laukumā. Pārgājiens - dikti interesants - bija gan, kur aizelsties, gan kur uzrāpties, pusdienas
vispār brīvā dabā vienmēr garšo labi, un vakarā - katrai vecuma grupai atbilstoša ballīte kurš guļ vairāk, kurš - mazāk.
Kādēļ tieši šīs atmiņas? Ja būtu «standarta" pirmais septembris man viņš
asociētos...hmm, droši vien ar parastu pirmo septembri, kurā vienīgā atšķirība - sajūta, ka
pēdējais gads un pirmklasnieks pie rokas. Bet tagad 12. klases sākumā ir saule, bleķa krūzīte
ar nazi zvana vietā, Latvijas karogs un himna Slovākijas basketbola laukumā, skolotāja
Liesma, kura ielikusi ļoti daudz tajā, kas mēs esam, skolotāja Gunita, kas dažam labā dzīvē
ielikusi desmit desmitnieku un draugi, kuri satiekoties vienmēr atceras šo braucienu un
kārtīgi izsmējās.

Kristīne Čama 12 c

Manas dzimtas stāsts

Tieši mēs bijām tā klase, kas izveidoja B.L.O.K. jeb Brīvā Laika

Organizēšanas komiteju. Viens no mūsu lielākajiem pasākumiem bija diskotēka
visām pilsētas skolām kopā. Tika gaidīts kupls cilvēku skaits,tāpēc mēs izīrējām

skolas aktu zāli un vēl citas telpas, noorganizējām bufeti un citas aktivitātes - no

darbmācības kabineta paņēmām vecos padomju projektorus un uz zāles sienām
laidām vecās padomju laika mācibu filmas par bitēm, darbarīkiem un tamlīdzīgi.

Bijām pat sarīkojuši loteriju ar visādiem laimestiem! Reklāmas tika izlīmētas pa
visām Valmieras skolām. Apmeklētāju skaits bija tik liels, ka gandrīz netikām
galā! Pasākumam bija labi ienākum, tālab mēs izlēmām, ka esam pelnījuši arī
atpūsties - iztērējām visu naudu dzerot vēl tajos laikos ekskluzīvās kolas, fantas

un citus uzmundrinošus dzērienus.

Vēl kāds atgadījums, kas spilgti iespiedies atmiņā: mēs bijām labi ķīmiķi.

Tā nu reiz gadījās, ka kāda cita klase otrajā stāvā pārnesa mēbeles, kamēr mēs
pirmajā stāvā netīšām kaut ko uzlaidām gaisā. Otrajā stāvā esošie tā pārbijās, ka

mēbeles izlaida no rokām! Jā,tādi nu mēs bijām!

Atmiņas izstāstīja: Pauls Irbins, Cēsis
Atmiņas pierakstīja: Kristīne Ponomara, 12.'^ klase, Valmieras Valsts

ģimnāzija

Valmieras 5. vidusskola

Literārā konkursa darbs
„Skolotājas Maijas Spilbergas stāsts

par savu skolu un pilsētu.”

Darba autors:

12.a klases skolniece
Liene Spalviņa

Vai Jūs esat valmieriete?
Jā, valmieriete. Es Valmierā dzīvoju kopš dzimšanas.

1. att. mazā Maija 1 gadi

Kādas ir Jūsu jaukākās bērnības atmiņas?
Rotaļas pagalmā ar pagalma bērniem. Mums bija liels pagalms, kādi 15-20 bērni. Dzīvoju pašā

pilsētas centrā, Rīgas ielā 7, un apmeklēju pilsētas 1.bērnudārzu netālu no „Apalā veikalā.”

2. att. Priekšnesums bērnudārzā Maija otrā rindā otrā no kreisās puses

Kādas bija Jūsu mīļākās spēlēs un rotaļas?
Kā jau meitenēm mums bija dažādas spēles. Iedomājāmies dažādus pasaku tēlus. Kopā ar citiem
pagalmu draugiem spēlējām paslēpes, gan arī citas spēles.

3. att. Priekšnesums māmiņām 8. martā bērnudārzā

Kā Valmiera ir mainījusies gadu gaitā?
Valmiera ir ļoti mainījusies. Šobiīd pilsētas centrā ir tas jaunuzceltais veikals. Bet es atceros to laiku,
kad gāju bērnudārzā, tur bija tukša vieta, drupas pēc kara. Tad vāca tās drupas nost, un tur tika uzcelts

pirmais universālveikals. Tagad tur ir pavisam jauna „Valleta” uzcelta. Atceros, ka kultūras namu cēla,

tur aiī bija tukša vieta. Tā kā pilsētā daudz kas ir mainījies. Tur, kur tagad ir Georga Apiņa rajons, tur
bija lieli lauki, pļavas un dārzi. Tā kā Valmiera ir izaugusi.

4. att. Valmieras svētki

Vai atceraties savu pirmo skolas dienu?
Es atceros laika apstākļus, tā bija ļoti lietaina diena. Baltās zeķes bija nešķiestas ar dubļiem, kamēr
tiku līdz skolai. Biju ļoti nobijusies, kā nu tagad būs skolā.

Vai Jūsu pirmā skolas diena atšķīrās no pirmās skolas dienas tagad?
Atšķīrās gan, bet vienalga bija svinīga un nopietna. Tā kā tagad 1. klases skolēnus ieved 12.klases

skolēni, tā mums nebija. Visi jau nāca 8.gadīgajā skolā, un tad visi paši nāca uz klasi. Mēs gājām uz
klasi pie audzinātājas, un viņa uzreiz mūs sagaidīja.

Kāda bija Jūsu pirmā klases audzinātāja?
Mana pirmā skolotāja bija Skaidrīte Bukuma. Viņa bija ļoti stingra, bet arī ļoti mīļa.

Kuras tradīcijas, Jūsuprāt, ir saglabājušās līdz mūsdienām?
Nu, protams, skolas izlaidums un Ziemassvētki. Tajā laikā sauca par Jaungada eglīti.

5. att. Jaungada eglīte

Vai atceraties kādus skolas laika pasākumus?
Jā, mums skolā bija daudz dažādu pasākumu. Pirmkārt, jau tajā laikā bija Pionieru vienības
organizācijas. Pionieru vienības pasākumi bija svinīgās pionieru līnijas. Tad visi mācījās svinīgi

iesoļot zālē. Visi bija baltajās blūzēs un svētku tērpos. Visa skolēni mūzikas pavadībā skaisti iesoļoja
zālē. Pēc tam, protams, bija balles. Bija arī dažādi citi organizēti pasākumi. Kara spēlēs, „Kāvi”.
Šodien mums tā ir sporta diena, bet tajā laikā tās bija dažādas sporta spēles un aktivitātes. Tās bija

vairāk kā stafetes. Bija dažādi tematiski pasākumi, gatavojāmies visādām viktorīnām gan par vēsturi,
gan citiem mācību priekšmetiem.

6. att. skolas ansamblis "Uguntiņa” trijās paaudzēs

Vai skolā darbojās kādi ārpusklases pulciņi, vai Jūs piedalījāties kādā no tiem?
Skolā darbojās daudzi ārpusklases pulciņi. Katrā sākumskolā katrā klasē bija deju kolektīvs. No
lielākajiem skolas pasākumiem atceros, ka Valmieras 1 .astoņgadīgā skola vienmēr atklāja Bnvdabas

sezonu Valmieras estrādē, tad visa skola veidoja koncertu. Estrādē uzstājās 1 .astoņgadīgās skolas deju

kolektīvs un skolas kori. Bija arī vingrošanas priekšnesumi. Tas parasti notika pirmajā jūnija
svētdienā. Iedomājieties, kā tas ir ,ka viena skola aizpilda visu koncertu!
1968.gadā skolotāja Ausma Āboliņa dziedāšanas stundā piedāvāja dziedāt ansamblī, kas vēlējās,

varēja pieteikties. Tā tika nodibināts skolas 5.-6. klasšu ansamblis, kuru nosauca par "Uguntiņu”.
Dziedājām dažādos skolas pasākumos, un mūs aicināja uzstāties arī ārpusskolas. Skolotāja pamatīgi

strādāja, un mūsu dziedāšana bija labā kvalitātē. Dziedājām pat dziesmas četrbalsīgi, bez pavadījuma.
Piedalījāmies TV konkursā „Ko tu, proti?” , kur vairākārt tikām arī finālā. Mums augot, skolotāja

domāja par nākošo maiņu un izveidoja vēl 2 ansambļus. Pēc pāris gadiem jau bijām 3 ansambļi, kas

varēja nodziedāt koncertu. Reizi gadā - pavasarī notika ansambļu koncerti, kurā četru paaudžu
dziedātāji rādīja savu varēšanu. Aizejot no 8-gadīgās skolas turpinājām dziedāšanu pie skolotājas arī

vidusskolas laikā. Ansambļa dalībnieku sabiedriskā dzīve bija ļoti interesanta, braucām ekskursijās,
par mums tika uzņemta filma, kā aiī programma tika ierakstīta skaņu studijā.

7. att. brīvdabas sezonas atklāšanas svētki pilsētas estrādē 8. att. TV konkurss „Ko tu, proti?”

9. att. ansambļa ‘'Uguntiņa” koncertā

Kurā laika posmā Jūs mācījāties mūsu skolā?
1964. gada - 1973. gadam Valmieras 1.astoņgadīgajā skolā. Astoto klasi es pabeidzu šeit un tālāk
mācījos Valmieras 4. vidusskolā, kas tagad ir Valmiera Pārgaujas ģimnāzija.

10. att. Maija mācoties uzdoto

Kuri no skolotājiem Jums palikuši īpašā atmiņā?
Skolotāja Bukuma, skolotāja Rutka, kura mācīja matemātiku, un skolotāja Valgere, kura mācīja
ģeogrāfiju un dabas zinības.

11. un 12. att. Pēdējā zvana diena 8. klasē

Skolas direktors - laikā, kad Jūs bijāt skolniece? Ko jūs varat par viņu pastāstīt?
Inārs Riekstiņš. Skolas direktors tajā laikā bija ļoti jauns, enerģisks un aktīvs. Varētu teikt draugs

visai skolai. Pie skolas direktora varēja pieiet dažādas lietas nokārtot, parunāt un pastāstīt. Mūsu skolas
direktoram bija liela cieņa gan no skolēniem, gan no skolotājiem. Skolas direktors skolā bija ļoti liela

autoritāte.

13. att. 8. klases atestātu saņemot

Kur Jūsu jaunības laikā jaunieši devās pastaigās un tikšanās Valmiera pilsētā?
Pa pilsētu mēs nestaigājām, staigājām pa estrādi. Tajā laikā bija Valterkalniņš, Zaķu saliņa, estrāde
un Stāvie krasti. Mums bija iecienītas pastaigu vietas.

Esmu dzirdējusi, ka esat precējusies ar skolas biedru, labprāt vēlētos uzzināt, kā skolas

laikā uzplauka jūsu mīlestība?
Mēs jau tikāmies bērnudārzā, bet tur viens otru vēl neievērojām. Skolas laikā mēs sākām

draudzēties, vidusskolas laikā saskatījāmies, piedaloties kopīgos pasākumos. Viņš mācījās vienu klasi
augstāk par mani.

Vai atceraties savu eksāmenu un izlaidumu laiku?
Atceros lielo uztraukumu. Atšķirībā no tā, kā tagad ir, tajā laikā bija obligāti pārcelšanas eksāmeni
gan 10. klasē, gan 9.klasē, un tie bija obligāti. Tas bija liels uztraukums, jo gribējās jau dabūt labu

atzīmi. Atšķirība bija tā, ka tajā laikā bija visiem jānoliek 8 vidusskolas eksāmeni. Tā bija gan fizika,
gan ķīmija, gan sports, gan valodas, gan vēsture. Tas nav kā tagad, kad izvēlas eksāmenus, kurus labāk

liks. Un parasti izvēlas tos vieglākos. Tajā laikā mēs visi kārtojām visus eksāmenus. Manā skatījumā,
tā tad arī ir vispārējā vidējā izglītība.

Kā notika profesijas izvēle?
Profesiju es izdomāju vidusskolā. Zināju, ka es gribu būt skolotāja, un tad bija jāizvēlas no
priekšmetiem. Likās interesanti zināt svešvalodas. Tā nolēmu studēt svešvalodas

14. att. 1. septembris skolā jau kā kolēģei saviem bijušajiem skolotājiem

Vai šī ir vienīgā darba vieta? No kura gada strādājat Valmiera 5. vidusskolā?
Šī ir mana vienīgā darba vieta. Valmieras 5.vidusskolā strādāju no 1975.gada 1 .septembra.

15. att. 1. septembris kopā ar kolēģiem

Vai jums atmiņā ir kāds interesants notikums no Jūsu pedagoģijas pieredzes?
Ir jau visādi notikumi. Pirmkārt, atmiņā paliek tie skolēni, kas ir centušies mācīties. Paliek arī

negatīvas lietas atmiņā.

16. att. 1977. gads par radio paziņo Valmieras 5. vidusskolas nosaukuma maiņu

17. att. svinīgais pasākums par godu

šim notikumam

Vai kāds skolēns ir palicis atmiņā?
No audzināmās klases es īpaši nevaru teikt, ka kāds ir palicis atmiņā, bet īpašā atmiņā palika tie
audzēkņi, kam labi paveicās angļu valodā. Lepojos ar tiem skolniekiem, kas ir ieguvuši A līmeņus

angļu valodā.

Vai pilsētā ir vieta, kura Jums šķiet visskaistākā?
Man ļoti patīk jaunā iekārtotā Ezeriņa promenāde, bet visjaukākie ir Stāvie krasti, te Gauja šķiet
noslēpumaina, varena

Jūsu vēlējums skolai un Valmierai
Skola, kad es šeit sāku strādāt un kad es te mācījos, bija prestiža skola. 1 .astoņgadīgās skolas skolēni

tika labprāt uzņemti visās vidusskolās. Visi zināja, ka tie ir labi skolēni, bet Valmieras 5. vidusskolai

vairs nav tāds prestižs. Es uzskatu, ka zināmā mērā vainīga Valmieras politika. Savā laikā, kad
Valmieras 5. vidusskola bija ar lielāko skolnieku skaitu, bet citās vidusskolās bija mazās skolēnu

skaits, mums bija otrā maiņa. Tad, kad visās citās skolās uzcēla piebūves, bērni aizgāja no mūsu skolas
projām, jo vecāki negribēja, ka bērni mācās otrā maiņā. Un tā sanāca, ka mūsu skolai vairs nav tas
prestižs, kāds bija Valmieras 1 .astoņgadīgajai skolai. Es gribētu, lai skola atgūtu savu prestižu, un lai

Valmiera, turpina attīstīties!
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